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Javni razpisi
Ob-1704/15
Na podlagi 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06
– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07,
76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 –
ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C,
111/13 – ZMEPIZ-1 in 95/14 – ZUJF-C) in 16. člena
Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07
– ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12,
47/13, 12/14 in 90/14), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011 in 3/13), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014
in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A,
25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14
in 14/15) in Sklepa o začetku postopka za izvedbo javnega razpisa št. C2711-15-994622, objavlja Ministrstvo
za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov pomoči,
svetovanja in oskrbe oseb
brez obveznega zdravstvenega zavarovanja,
za leti 2015 in 2016
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je sofinanciranje programov pomoči, svetovanja in oskrbe
oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja za
leti 2015 in 2016 s ključnim ciljem: zmanjšati število
oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja (v
nadaljevanju nezavarovane osebe) in povečati prehod
nezavarovanih oseb v javni zdravstveni sistem.
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa so programi pomoči, svetovanja in
oskrbe nezavarovanih oseb.
Programi, ki so že v celoti financirani iz proračunskih
sredstev in drugih javnih virov, niso predmet tega razpisa.
Investicijski projekti niso predmet tega javnega razpisa.
Strokovna srečanja, delavnice, strokovni založniški
projekti, programi/projekti, ki jih izvajalci tržijo uporabnikom programov, niso predmet tega javnega razpisa.
Vloge, ki niso predmet razpisa, ne bodo vključene
v ocenjevalni postopek in bodo zavržene.
III. Pogoji za pridobitev sredstev:
1. Vlagatelj ima status humanitarne organizacije na
podlagi Zakona o humanitarnih organizacijah in sedež
v Republiki Sloveniji. Vlogi mora biti predložena kopija
odločbe o statusu humanitarne organizacije Ministrstva
za zdravje ali Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

2. Vlagatelj je pravno, finančno in poslovno sposoben za izvedbo prijavljenega programa. Vlagatelj predloži zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo o delu, ki
ga je potrdil ustrezen organ, ali odgovorna oseba.
3. Vlagatelj mora imeti zagotovljeno vsaj 30 % za
sofinanciranje programa.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih pogojev, ne bodo vključene v ocenjevalni postopek.
IV. Obvezna oblika in vsebina vloge:
1. Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem
obrazcu PZ 2015 – 2016 »Prijava na javni razpis za
sofinanciranje programov pomoči, svetovanja in oskrbe
oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja za
leti 2015 in 2016.
Razpisna dokumentacija (obrazec PZ 2015 – 2016,)
je vlagateljem na voljo v glavni pisarni Ministrstva za
zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 22,
vsak delavnik med 8. in 12. uro, oziroma na spletnem naslovu http://www.gov.si/mz v rubriki Javni razpisi.
2. Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente:
a) prijavo na pravilno izpolnjenem obrazcu PZ 2015
– 2016, z vsemi zahtevanimi podatki in s prilogami
(obrazec PZ 2015 – 2016 mora biti priložen v papirni
obliki),
b) podroben opis programa, ki naj obsega največ
3 strani,
c) kopija odločbe statusa humanitarne organizacije
Ministrstva za zdravje ali Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti,
d) zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo,
e) vzorec pogodbe.
Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se
zavržejo.
3. Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom
so v času objave javnega razpisa na voljo po elektronski pošti. Vsa vprašanja oziroma zaprosila za dodatna
pojasnila in informacije je potrebno nasloviti pisno na
elektronski naslov: razpis-neza.mz@gov.si.
V. Cilji in prednostna področja:
1 Programi pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez
obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Cilj razpisa je:
– zmanjšati število nezavarovanih oseb in povečati
njihov prehod v javni zdravstveni sistem;
– zagotoviti večjo dostopnost do zagovorništva interesov nezavarovane osebe, svetovalnih razgovorov in
nudenja psihosocialne pomoči nezavarovanim osebam
ter pomoči glede napotitev na ustrezne institucije, spre-
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mljanja (ko je to potrebno), informiranja, izpolnjevanja
različnih obrazcev in drugih vlog in podobno;
– zagotoviti pomoč pri urejanju dokumentov in dovoljenj za prebivanje v RS, ki omogočajo vključevanje
v zdravstveno zavarovanje;
– vzpostaviti in vzdrževati medsebojno sodelovanje med različnimi institucijami z namenom učinkovitejšega in hitrejšega reševanja problemov nezavarovanih
oseb;
– zagotoviti informiranje nezavarovanih oseb o obsegu pravic do zdravstvenih storitev;
– vzpostaviti terensko delo in svetovalno pomoč na
mestih, kjer se nezavarovani zadržujejo, z namenom
doseganja skrite populacije;
– seznaniti tuje državljane o pomenu ureditve obveznega zdravstvenega zavarovanja v primeru nezgod
in poškodb;
– zmanjšati neenakosti pri dostopnosti in obsegu
zdravstvenih storitev.
Prednostna področja:
– obveščanje in ozaveščanje o pomenu urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja posebej za
brezdomce, osebe brez stalnega prebivališča, podjetnike/ce zadolžene zaradi neplačanih prispevkov za zdravstveno in pokojninsko-invalidsko zavarovanje, tujce/ke
z dovoljenjem za stalno oziroma začasno prebivanje
v RS, tujce/ke brez dovoljenja za prebivanje v RS, osebe
z dovolitvijo za zadrževanje, izbrisane idr.;
– preprečevanje poslabšanja zdravstvenega in psihosocialnega stanja nezavarovanih oseb;
– povezovanje različnih akterjev pri načrtovanju,
zagovorništvu in izvajanju celovite obravnave nezavarovanih oseb in izmenjavi dobrih praks doma in v tujini;
– oblikovanje in udejanjanje inovativnih modelov in
metod pomoči ciljni skupini;
– izobraževanje izvajalcev.
Strateške usmeritve:
– Brezdomstvo, zdravje in dostopnost zdravstvenih
storitev. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje (2009);
– EUROPEAN COMMISSION – Confronting Homelessness in the European Union;
– Closing the Gap in a Generation: Health Equity
Through Action on the Social Determinants of Health:
Commission on Social Determinants of Health Final
Report, World Health Organization – 2008;
– Joint Action on Health Inequalities | EuroHealthNet;
– European Journal of Homelessness;
– Comparative Studies on Homelessnesss;
– European Reviews of Statistics on Homelessness;
– Thematic Research on Homelessness;
– European Observatory on Homelessness.
VI. Razpoložljiva sredstva, višina in odstotek sofinanciranja
Sredstva za sofinanciranje programov za leti 2015
in 2016 v okviru javnega razpisa znašajo 125.000,00
eurov. Za posamezni leto 2015 in 2016 je namenjeno
62.500,00 eurov.
Sredstva iz javnega razpisa bodo izbranim ponudnikom dodeljena iz proračunske postavke 7122 – Nujno
zdravstveno varstvo nezavarovanih oseb, ukrep: omogočanje nujnega zdravljenja vsem nezavarovanim osebam, da se odvrne neposredna nevarnost za poslabšanje zdravja oziroma nevarnost za življenje.
Maksimalni zaprošeni znesek, ki ga bo za posamezni program sofinanciralo Ministrstvo za zdravje je lahko
25.000,00 eurov, ki se izbrani organizaciji izplača v dveh
delih, do 50 % evrov ob izpolnitvi obveznosti izvajalca,
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do 14. 8. 2015 ter do 50 % eurov ob izpolnitvi obveznosti
izvajalca do 14. 11. 2016.
Vzorec pogodbe je del javnega razpisa. Ministrstvo
za zdravje lahko v pogodbi glede na dodeljena sredstva
z vsakim izvajalcem posebej opredeli konkreten obseg
programa.
Sofinancirajo se samo upravičeni izdatki, pri čemer sofinanciranje Ministrstva za zdravje znaša največ
70 %. Vsaj 30 % se mora zagotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov ali lastnega
financiranja.
Sredstva za leto 2015 morajo izbrani vlagatelji porabiti do 30. novembra 2015, sredstva za leto 2016 pa
do 30. novembra 2016.
VII. Merila za dodelitev sredstev za Programe pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja
Le prijavljeni programi, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v postopek ocenjevanja, bodo nadalje ocenjeni na
podlagi naslednjih meril za dodelitev sredstev:
Merila
1. Vsebinska ustreznost
1.1. Usklajenost programa
s cilji razpisa

1.2. Zagotavljanje
učinkovitosti programa
1.3 Inovativnost in dodana
vrednost programa
1.4. Prispevek
k zmanjševanju neenakosti
v zdravju

Opis
Program upošteva razširjenost in relevantnost problema za
Slovenijo.
Načrtovane aktivnosti in pričakovani rezultati so skladni s cilji
razpisa, prednostnimi področji razpisa, izkazujejo skladnost
s strategijami za posamezna področja in ustrezajo potrebam
ciljnih skupin iz razpisa in jih ustrezno segmentira, kjer je to
potrebno.
Metodologija in pristopi dela so dokazano učinkoviti
Program izkazuje nove rešitve, ki presegajo sedanjo prakso.

Pristop za zmanjševanje neenakosti v zdravju je v predlogu
programa jasno določen (kjer je to relevantno so upoštevani
socialni gradient, neenakost med spoloma in medgeneracijsko
sožitje).
1.5. Zagotavljanje dolgoročnih V programu je predviden ustrezen načrt za zagotavljanje trajnosti
učinkov programa
rezultatov po zaključku programa. Program omogoča nadgradnjo
in ima razviden načrt za širjenje na ostale ciljne skupine in
izvajalce.
2. Kakovost programa in mreženja
2.1. Izkušnje in reference na
Sodelujoči v programu so v preteklosti že uspešno izvajali
področjih, ki so predmet tega programe/projekte/aktivnosti na področjih, ki so predmet
razpisa
tega razpisa; v pripravo in izvajanje programa so vključeni
strokovnjaki, ki imajo reference iz ustreznega področja.
2.2 Širjenje (diseminacija)
Program ima načrt širjenja rezultatov programa, ki vključuje
rezultatov programa
uporabo razpoložljivih različnih medijskih kanalov in zagotavlja
maksimalno podporo uresničevanju ciljev in informiranja
uporabnikov in različnih javnosti o poteku in rezultatih programa.
2.3. Vrednotenje (evalvacija) Program ima načrtovano ustrezno evaluacijo, ki vključujejo
programa
procesne kazalnike za vse pomembnejše ukrepe in, kjer je to
primerno, kazalnike izida; iz načrta je razvidno, da so, kadar je
to mogoče, v proces vrednotenja vključeni izvajalci/partnerji in
uporabniki.
2.4. Vključevanje uporabnikov Uporabniki programa so opredeljeni, ciljne skupine so jasno
in doseganje ciljnih skupin
opisane in segmentirane, kjer je to potrebno; v programu
je razviden načrt doseganja ciljnih skupin, ki vključuje tudi
vključevanje težje dostopnih skupin; program načrtuje tudi
vključevanje uporabnikov pri njegovi izvedbi.
2.5 Mreženje
Program povezuje različne strokovnjake/izvajalce različnih strok
in organizacije, ki bodo s svojimi aktivnostmi in znanji prispevali
k uresničevanju ciljev programa (reference) ter ima načrt
izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks med sodelujočimi
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Merila
Opis
3. Financiranje in upravljanje programa
3.1. Financiranje programa
Finančni načrt prijavljenega programa je realno ovrednoten
in cenovno učinkovit; stroški so upravičeni za doseganje
načrtovanih ciljev in rezultatov programa.
3.2. Vodenje in koordinacija
Program je glede na časovno dinamiko dobro načrtovan,
aktivnosti in »outputi« si časovno logično sledijo; ima načrt
spremljanja, usklajevanja in nadziranja izvajanja različnih nalog;
postopki administrativnega upravljanja so razloženi in ustrezni.
Prijavljeni programi bodo ocenjeni v skladu z zgornjimi merili za dodelitev sredstev. Programi, ki pri sklopu
1. Vsebinska ustreznost ne dosegajo vsaj 35 točk, pri
sklopu 2. Kakovost programa in mreženja ne dosegajo
vsaj 20 točk in pri sklopu 3. Financiranju in upravljanju
programa ne dosegajo vsaj 12 točk, bodo zavrnjeni. Programi, ki bodo pri vseh treh sklopih meril dosegli skupno
vsaj 67 točk, bodo sofinancirani glede na zbrane točke
do porabe sredstev.
VIII. Model dodeljevanja sredstev
1. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo najbolje
ocenjene programe glede na objavljena merila po točkovnem vrstnem redu v okviru posameznega področja predmeta razpisa.
2. Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo le stroške,
opredeljene v obrazcu PZ 2015 – 2016, ki je del razpisne dokumentacije.
IX. Predložitev vlog
1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite,
v zaprti kuverti, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, označeni z oznako »Ne odpiraj
– javni razpis nezavarovani PZ 2015 – 2016«.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja.
Vsak posamezni program je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v posebni kuverti, označeni na način, ki je predpisan v tej točki.
2. Rok za oddajo vlog je 19. 4. 2015.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je
prispela najkasneje do 12. ure dne 19. 4. 2015 v glavno
pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Nepravočasno prispele ali nepravilno označene
vloge ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene
vlagateljem.
X. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih vlog se bo pričelo 22. 4. 2015 in ne bo javno.
XI. Izid razpisa
Vlagatelji bodo o izboru programov obveščeni najkasneje v 90. dneh od dneva, ko bo končano odpiranje
vlog.
Na podlagi predloga komisije o vlogah odloči minister s sklepom. Vlagatelj lahko na ministrstvo v roku
8 dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo,
o kateri bo odločal minister.
Ministrstvo za zdravje
Št. 6042-1/2015/7

Ob-1705/15

Na podlagi 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06
– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07,
76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13
– ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1 in 95/14 – ZUJF-C), 100. in
115. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list
RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1,
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38/14, 84/14 in 95/14), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), drugega
odstavka 44. člena Pravilnika o službi nujne medicinske
pomoči (Uradni list RS, št. 106/08, (118/08 – popr.),
31/10 in 94/10) in Sklepa o začetku postopka za izvedbo
javnega razpisa za financiranje organizacije in izvedbe
strokovnih izpopolnjevanj zdravstvenih delavcev nujne
medicinske pomoči s področja kemijskih nesreč za leto
2015 št. C2711-15-652903 z dne 4. 3. 2015, objavlja
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana
javni razpis
za financiranje organizacije
in izvedbe strokovnih izpopolnjevanj
zdravstvenih delavcev nujne medicinske pomoči
s področja kemijskih nesreč za leto 2015
I. Namen razpisa
Namen financiranja je zagotoviti večjo pripravljenost in usposobljenost zdravstvenih delavcev in s tem
zdravstvenih zavodov na pred bolnišničnem in bolnišničnem nivoju za ukrepanje ob nesrečah z nevarnimi (kemijskimi) snovmi. Izobraževanje zdravstvenih delavcev
za primer kemijskih nesreč je nujno, ker se reševanje ob
kemijskih nesrečah od klasične (navadne) intervencije
razlikuje vsaj v štirih dodatnih elementih, in sicer:
– osebna varovalna oprema,
– dekontaminacija,
– identifikacija oziroma vzorčenje nevarne snovi in
– obravnava toksične poškodbe oziroma zastrupitve.
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa je celotna organizacija in izvedba
strokovnega izpopolnjevanja zdravstvenih delavcev nujne medicinske pomoči na pred bolnišnični in bolnišnični
ravni zdravstvene dejavnosti v obliki izobraževanja oziroma usposabljanja za zdravstvene delavce s področja
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami – kemijskih
nesreč za leto 2015.
Vloge, ki niso predmet razpisa, ne bodo vključene
v postopek ocenjevanja in bodo zavržene.
III. Pogoji za pridobitev sredstev:
1. Vlagatelj je neprofitna pravna oseba, ustanovljena na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah
ali Zakona o zavodih s sedežem v Republiki Sloveniji in deluje na področju zdravstvene dejavnosti ter
je specializirana za področje toksikologije. Vlogi mora
biti predložena kopija izpisa iz sodnega registra ali drugega registra1, kjer je vlagatelj registriran (izpis ne sme
biti starejši od 90 dni).
2. Vlagatelj je pravno, finančno in poslovno sposoben za organizacijo in izvedbo izobraževanja. Vlagatelj predloži letno finančno poročilo za leto 2013 (letno
poročilo oddano na AJPES). Vlagatelj je vsebinsko sposoben za organizacijo in izvedbo izobraževanja, o čemer predloži vsebinsko poročilo o delu vlagatelja, ki ga
je potrdil ustrezen organ, ali odgovorna oseba društva,
ustanove, javnega zavoda ali zasebnega zavoda.
3. Prijavljeni program vsebuje teoretične (v obliki predavanj) in praktične vsebine (v obliki delavnic,
simulacij, vaj) in ni daljši od treh dni.
Program vsebuje pisno preverjanje znanja in mora
vsebovati vsaj eno vajo ukrepanja ob množični nesreči
po evropskem modelu »MACSIM – Mass Casualty Simulation System« z inštruktorji MRMI.
Program in finančni načrt morata biti zasnovana
za najmanj 80 udeležencev in največ 120, zato, da se
zagotovi kakovostna izvedba izobraževanja.
1

Zadošča izpisek iz AJPES portala.
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4. Vlagatelj se zavezuje, da bo v okviru zagotovljenih finančnih sredstev izvedel dva izobraževanja najkasneje do 31. oktobra 2015.
5. Vlagatelj zagotovi sodelovanje vsaj 6 strokovnjakov z nazivom inštruktor mednarodno priznanega
tečaja iz postopkov oskrbe poškodovanca (npr. ALS,
ATLS, ITLS, MRMI …), od katerih so vsaj 4 strokovnjaki – inštruktorji »Medical Response to Major Incidents
– MRMI«.
Vloge, ki ne izpolnjujejo zgoraj določenih pogojev
ne bodo vključene v postopek ocenjevanja.
IV. Obvezna oblika in vsebina vloge:
1. Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem
obrazcu KN 2015 »Prijava na javni razpis za financiranje
organizacije in izvedbe strokovnih izpopolnjevanj zdravstvenih delavcev nujne medicinske pomoči s področja
kemijskih nesreč za leto 2015«.
Razpisna dokumentacija (obrazec KN 2015) je vlagateljem na voljo v glavni pisarni Ministrstva za zdravje,
Štefanova 5, Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 22, vsak
delavnik med 8. in 12. uro, oziroma na spletnem naslovu http://www.gov.si/mz v rubriki Javne objave/Javni
razpisi s področja zdravja (http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/).
2. Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente:
a) prijavo na pravilno izpolnjenem obrazcu KN
2015, z vsemi zahtevanimi podatki in s prilogami (obrazec KN 2015 mora biti priložen v papirni obliki),
b) kopija izpisa iz sodnega registra ali drugega
registra1, kjer je vlagatelj registriran (izpis ne sme biti
starejši od 90 dni),
c) finančno poročilo za leto 2013 (letno poročilo
oddano na AJPES), ki ga je potrdil ustrezen organ, ali
odgovorna oseba društva, ustanove, javnega zavoda ali
zasebnega zavoda,
d) podroben opis programa, ki naj obsega največ
2 strani.
Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo. Rok za dopolnitev vloge je 7 dni. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se
zavržejo.
3. Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom
so v času objave javnega razpisa na voljo po elektronski pošti. Vsa vprašanja oziroma zaprosila za dodatna
pojasnila in informacije je potrebno nasloviti pisno na
elektronski naslov: dragana.dujic@gov.si.
V. Cilj razpisa
Cilj razpisa je:
– prispevati k izboljšanju pripravljenosti zdravstvenih delavcev in zdravstvenih zavodov za ukrepanje ob
kemijskih nesrečah, zlasti, ko gre za množično nesrečo
ter s tem zagotavljati javno zdravje, ki je pomembno za
vso državo.
Prednostna področja:
– obveščanje, izobraževanje in ozaveščanje strokovne javnosti o zdravstvenih smernicah za ravnanje
služb nujne medicinske pomoči ob kemijskih nesrečah;
– obveščanje, izobraževanje in ozaveščanje strokovne javnosti o dekontaminaciji poškodovancev;
– obveščanje, izobraževanje in ozaveščanje strokovne javnosti o prepoznavi nevarnih (kemijskih) snovi
in oskrbi toksične poškodbe;
– zagotavljanje pravilne uporabe osebne varovalne
opreme v kemijski nesreči;
– povezovanje in koordinacija različnih reševalnih
služb (NMP, Policija, gasilci …) pri ukrepanju, reševanju
in oskrbi poškodovancev v kemijski nesreči;
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– zagotavljanje usposobljenosti strokovne javnosti
za ukrepanje ob množičnih (kemijskih) nesrečah po
evropskem modelu »MACSIM – Mass Casualty Simulation System«.
VI. Razpoložljiva sredstva, višina in odstotek sofinanciranja
Sredstva za financiranje organizacije in izvedbe
dveh strokovnih izpopolnjevanj zdravstvenih delavcev
nujne medicinske pomoči s področja kemijskih nesreč za leto 2015 v okviru javnega razpisa znašajo do
28.000,00 EUR.
Maksimalni zaprošeni znesek je lahko do
28.000 EUR.
Vzorec pogodbe je del javnega razpisa. Pogodbene obveznosti vlagatelja so podrobneje opredeljene
v vzorcu pogodbe.
Financirajo se samo upravičeni izdatki, pri čemer financiranje Ministrstva za zdravje lahko znaša do 100 %,
vendar največ do višine razpoložljivih sredstev, ki znašajo
do 28.000,00 EUR. Ministrstvo za zdravje bo krilo stroške
na osnovi sklenjene pogodbe z izbranim vlagateljem.
Upravičene izdatke predstavljajo vsi stroški po odšteti morebitni vplačani kotizaciji udeležencev.
Vlagatelj mora eno (prvo) izobraževanje organizirati najkasneje do 31. 7. 2015 in drugo najkasneje do
31. 10. 2015.
Sredstva morajo izbrani vlagatelj porabiti v 20. dneh
od opravljenega izobraževanja oziroma najkasneje do
20. 8. 2015 za prvo izobraževanje in najkasneje do
20. 11. 2015 za drugo izobraževanje.
VII. Merila za dodelitev sredstev za programe varovanja in krepitve zdravja
Le vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v postopek ocenjevanja, bodo nadalje ocenjeni na podlagi
spodnjih meril za dodelitev sredstev.
Merilo
1. Višina kotizacije
Brez kotizacije

Opis

Vlagatelj bo oba izobraževanja organiziral in izvedel brez
kotizacije za prijavljene udeležence.
Do 50 EUR kotizacije
Vlagatelj bo posamezno izobraževanje organiziral in zvedel
s kotizacijo do 50 EUR na udeleženca.
Od 50 do 100 EUR
Vlagatelj bo posamezno izobraževanje organiziral in zvedel
kotizacije
s kotizacijo med 50 EUR in 100 EUR na udeleženca.
Več kot 100 EUR kotizacije Vlagatelj bo posamezno izobraževanje organiziral in zvedel
s kotizacijo več kot 100 EUR na udeleženca (ob upoštevanju,
da je maksimalni zaprošeni znesek (so)finanicranja do
28.000 EUR).
2. Razmerje med udeleženci in inštruktorji
1: 9 ali boljše
Na praktičnem delu izobraževanja (delavnice) bo zagotovljeno
razmerje med številom inštruktorjev in številom udeležencev
1:9 ali boljše (inštruktor bo skrbel za največ 9 udeležencev).
Med 1:10 in 1:15
Na praktičnem delu izobraževanja (delavnice) bo en inštruktor
skrbel za najmanj 10 in največ 15 udeležencev izobraževanja.
1:16 ali slabše
Na praktičnem delu izobraževanja (delavnice) bo en inštruktor
skrbel za 16 udeležencev ali več.
3. Vsebinska ustreznost in kakovost programa
3.1 Usklajenost programa
Program sledi vsebini zdravstvenih smernic za ravnanje služb
izobraževanja s smernicami nujne medicinske pomoči ob kemijskih nesrečah ter je skladen
s prednostnimi področji razpisa in ustreza potrebam ciljne
skupine.
3.2 Mreženje
Program povezuje različne strokovnjake/izvajalce in
organizacije, ki bodo s svojimi aktivnostmi in znanji prispevali
k uresničevanju prednostnega področja programa koordinacije
z drugimi službami ter zagotavlja izmenjavo znanj, izkušenj in
dobrih praks med sodelujočimi.
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Opis
Program ima poleg obvezne vaje ukrepanja ob množični
nesreči po evropskem modelu »MACSIM« primeren obseg
delavnic in praktičnih prikazov, kjer aktivno sodelujejo
udeleženci izobraževanja. Ocenjuje se obseg in ustreznost
delavnic s področij, ki so specifične za kemijske nesreče:
osebna varovalna oprema, dekontaminacija, identifikacija
oziroma vzorčenje nevarne snovi in obravnava toksične
poškodbe oziroma zastrupitve.
Prijavljeni vlagatelji bodo ocenjeni v skladu z zgornjimi merili za dodelitev sredstev. Vlagatelji, ki skupno
ne bodo dosegli vsaj 60 točk, bodo zavrnjeni.
VIII. Model dodeljevanja sredstev:
1. Ministrstvo za zdravje bo financiralo enega vlagatelja, in sicer najbolje ocenjenega vlagatelja glede
na objavljena merila (doseženih največ točk), vendar le
kolikor bo doseženih vsaj 60 točk. Višina financiranja je
lahko do 100 % upravičenih stroškov, pri čemer je višina
financiranja omejena na 28.000,00 EUR.
2. Ministrstvo za zdravje bo do skupne višine dodeljenih sredstev financiralo stroške, opredeljene v obrazcu KN 2015, ki je del razpisne dokumentacije.
IX. Predložitev vlog:
1. Vloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite,
v zaprti kuverti, na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, označeni z oznako »Ne odpiraj
– Javni razpis KN 2015«.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja!
2. Rok za oddajo vlog je 10. 4. 2015.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je
prispela najkasneje do 10. 4. 2015 do 12. ure, v glavno
pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Nepravočasno prispele ali nepravilno označene
vloge ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene
vlagateljem.
X. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih vlog se bo pričelo 10. 4. 2015 ob 13.30 in bo javno. Odpiranje prejetih
vlog bo potekalo v mali sejni sobi Ministrstva za zdravje,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana (I. nadstropje).
XI. Izid razpisa
Vlagatelji bodo o izboru obveščeni najkasneje v 60.
dneh od dneva, ko bo končano odpiranje vlog.
Na podlagi predloga komisije o vlogah odloči minister s sklepom. Vlagatelj lahko na ministrstvo v roku
8 dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo,
o kateri bo odločal minister.
Ministrstvo za zdravje
Št. 8019-1/2015-2

Ob-1722/15

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev,
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS,
št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in
47/02), 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12,
v nadaljevanju: ZSRR–2), Uredbe o določitvi obmejnih
problemskih območjih (Uradni list RS, št. 22/11, s spr.
in dop.), Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS,
št. 96/14, v nadaljevanju: UMZDRO), Pravilnika o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 34/14),
Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
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z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1)
(v nadaljevanju: Uredba o skupinskih izjemah), Uredbe
o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu
uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter
davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni
list RS, št. 93/14), Splošnih pogojev poslovanja sklada
z dne 19. 3. 2015 (v nadaljevanju: Splošni pogoji sklada), Pravilnika o dodeljevanju spodbud sklada z dne
19. 3. 2015 ter Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2014
in 2015 s spremembami in dopolnitvami (postavke za
leto 2015) objavlja
javni razpis
za ugodna posojila projektom na področju
obdelave in predelave lesa
1. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil
projektom na območju Republike Slovenije, in sicer vlagateljem, ki so registrirani za glavno dejavnost obdelave in predelave lesa ali proizvodnjo izdelkov iz lesa ter
bodo hkrati izvedli začetno investicijo v osnovna sredstva za izvajanje dejavnosti na tem področju.
2. Namen razpisa je spodbujanje razvoja slovenske
lesno predelovalne industrije na področju začetnih investicij, povezanih z vzpostavitvijo nove poslovne enote,
razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in
storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala
ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.
3. Cilj razpisa je spodbujanje:
– obdelave in predelave lesa,
– konkurenčnosti podjetij,
– skladnega regionalnega razvoja.
4. Skupna višina razpisanih ugodnih posojil za projekte po javnem razpisu je 6.000.000,00 EUR.
5. Razpis se izvaja v skladu s pravili državnih pomoči (regionalna shema državnih pomoči št.:
BE02-2399245-2014 in regionalna shema državnih pomoči MSP št. BE03-2399245-2014; v nadaljevanju: regionalni shemi državnih pomoči).
2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa.
– Prijavni obrazec BL, ki se izpolnjen, skupaj z zahtevanimi prilogami po javnem razpisu, posreduje na
sklad.
– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje podrobnejša merila za ocenjevanje, navodila za ureditev
dokumentacije za prijavo na javni razpis ter vzorce dokumentacije, in sicer:
– vzorec posojilne pogodbe, ki ga je potrebno
parafiranega s strani odgovorne osebe priložiti ob prijavi,
– vzorec zahtevka za nakazilo, ki ga je potrebno predložiti ob črpanju posojila in bo po zaprtju javnega razpisa dosegljiv na spletni strani sklada http://www.
regionalnisklad.si/razpisi/obrazci, skupaj z navodili za
črpanje posojil,
– vzorec poročil o projektu, ki jih je potrebno po
zaključku projekta ter za čas spremljanja projekta posredovati na sklad in bodo po zaprtju javnega razpisa
dosegljivi na spletni strani sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci,
– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
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2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani sklada http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo, prav tako se ju lahko v času od
objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na
sedežu sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen
prijavnega obrazca BL, ki je izdelan v elektronski obliki.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo
v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na
tel.št. 01/836-19-53.
3. Rok in način prijave
1. Roka za oddajo prijav sta 30. 4. 2015 ter 30. 6.
2015.
2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov: Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in ustrezno
opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj« ter s pripisom
»razpis – lesarstvo«. V primeru večjega obsega prijavne
dokumentacije, sklad predlaga vlagateljem, da oddajo
prijavo s prilogami v registratorju velikosti A4/80 (praviloma rdeče barve).
– Na ovojnici mora biti razviden naziv in naslov
vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge,
označen s strani pošte, kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali tajništva sklada, če je vloga oddana
osebno na sedežu sklada.
– Vlagatelj lahko odda vlogo priporočeno po pošti
ali osebno na sedežu sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu sklada, vloga
oddana do posameznega roka, do 14. ure.
4. Razpisni pogoji
1. Vlagatelji projekta in upravičenci do posojil so
lahko velika, srednje velika, mala in mikro podjetja (v
nadaljevanju: vlagatelji), in sicer;
– gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB s spr.
in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1),
– zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – UPB2, v nadaljevanju: ZZad).
Razpisana posojila so namenjena vlagateljem, ki
opravljajo glavno registrirano dejavnost in prijavljeni
projekt z registracijo skladno z Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08)
na in znotraj klasifikacije (v skupinah, razredih in podrazredih) C 16 ter C 31 (razen razreda C 31.03 – pro
izvodnja žimnic).
Vlagatelji morajo biti ustanovljeni po ZGD-1 ali
ZZad pred 1. 1. 2013 in izkazovati najmanj 2 polni leti
poslovanja.
Javni razpis dopušča, da na javnem razpisu kandidirajo tudi tuje gospodarske družbe, vendar bo sklad
sklenil posojilno pogodbo le s podjetjem (podružnico), ki
bo registrirano v Republiki Sloveniji.
2. Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo
določbe iz Priloge I Uredbe o skupinskih izjemah (v nadaljevanju: Priloga I).
Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja
upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno,
povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov glede na določila Priloge I.
Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so
povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I.
3. Projekti velikih podjetij na območju Osrednje
Slovenije, Gorenjske, Goriške in Obalno-kraške regije
lahko prejmejo le posojilo za potrebe nove gospodarske
dejavnosti, ki pomeni:
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– vzpostavitev nove poslovne enote ali diverzifikacijo dejavnosti poslovne enote pod pogojem, da nova
dejavnost ne spada v isti razred po štirimestni številčni
oznaki Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08; v nadaljnjem besedilu:
Uredba o SKD), kot dejavnost, ki se je prej izvajala
v podjetju na zadevnem območju.
4. Pri posojilu, ki je dodeljeno za diverzifikacijo pro
izvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih
ta poslovna enota prej ni proizvajala, morajo upravičeni
stroški za najmanj 200 odstotkov presegati knjigovodsko
vrednost sredstev, ki se ponovno uporabijo. Upošteva se
knjigovodska vrednost sredstev v poslovnem letu pred
začetkom del.
5. Pri posojilu, ki je dodeljeno za bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti,
morajo upravičeni stroški presegati znesek amortizacije
sredstev, povezanih s proizvodnim procesom, ki naj bi
se posodobil, v zadnjih treh poslovnih letih.
6. V trenutku izplačila posojila mora imeti podjetje,
ki prejme posojilo, v sodnem registru RS registrirano
vsaj podružnico.
7. Prijavljeni projekt mora predstavljati tehnično-tehnološko zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje poslovnega procesa, ki je predmet projekta, takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.
8. Iz predložene prijavne dokumentacije mora biti
razvidno, da za projekt obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov.
9. Prijavljeni projekt vlagatelja mora izkazovati pozitivne učinke na vlagateljevo poslovanje.
10. Velikemu podjetju je mogoče dodeliti posojilo
le, če bo vlagatelj s prejetim posojilom izpolnil najmanj
enega od naslednjih meril:
– dejansko povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– dejansko povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki
jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki,
– zaradi prejete regionalne državne pomoči skrajšal
čas, ki ga bo porabil za dokončanje projekta,
– dejansko povečal finančno vrednost projekta ali
aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– projekta brez prejete državne pomoči ne bi mogel
izpeljati.
11. Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki:
– izkazuje v bilanci stanja za leto 2014 skupni kapital v obveznostih do virov sredstev pod 20,0 %;
– izkazuje v izkazu poslovnega izida za leto 2014
neto finančni dolg višji od 5,0-kratnika EBITDA (razmerje
med neto finančnim dolgom in EBITDA preseže 5,0);
– ima bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz IBONA oziroma izračunano po metodologiji
sklada, 1, 2, 3 ali 4;
– prijavlja projekt, ki je že bil sofinanciran s strani
sklada;
– nima izpolnjenih zapadlih obveznosti do sklada,
zaposlenih, Republike Slovenije oziroma do Finančne
uprave RS;
– prijavlja projekt z več kot dveletnim kumulativnim
negativnim denarnim tokom ali ekološko sporen projekt;
– ne izkazuje možnosti za zavarovanje posojila po
presoji sklada;
– je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na osnovi odločbe Evropske Komisije, ki
je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in
nezdružljivo s skupnim trgom EU;
– prijavlja projekt na področju primarne kmetijske
proizvodnje, opredeljene v prilogi I Pogodbe o Evropski
uniji;
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– deluje v dejavnostih predelave in trženja kmetijskih proizvodov, če:
– je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje,
ali
– če se pomoč delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
– prijavlja projekt oziroma izvaja dejavnost na področju proizvodnje in distribucije energije ter energetske
infrastrukture;
– deluje v dejavnosti, povezani z izvozom, ko je
pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na
vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na
druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo;
– prijavlja projekt, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega;
– izvaja dejavnost, ki je izločena iz shem državnih
pomoči v Evropski uniji;
– izvaja dejavnost v prometnem sektorju in s tem
povezani infrastrukturi, naštetih v 45. točki 2. člena
Uredbe o skupinskih izjemah;
– je na zadevnem območju prenehalo z enako ali
podobno dejavnostjo v Evropskem gospodarskem prostoru pod pogoji, določenimi v točki d) 13. člena Uredbe
o skupinskih izjemah. Prenehanje dejavnosti se ugotavlja na ravni štirimestne številčne oznake po Uredbi
o SKD;
– je insolventen glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 13/14 – ZFPPIPP-UPB8, 10/15);
– je v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB, s spr. in dop.) in 18. točki
2. člena Uredbe EU o skupinskih izjemah ali v postopku
pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in
še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja
ali pa je v prestrukturiranju;
– Mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo manj
kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja
v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
– je v postopku prisilne poravnave, poenostavljene
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– ne izpolnjuje ostalih pogojev, določenih v tem
razpisu.
5. Pogoji prijave
1. Vlagatelj mora predložiti vlogo za posojilo
na predpisanem obrazcu BL s pripadajočimi prilogami,
ki so navedene v 12. poglavju tega razpisa.
2. Za formalno popolno vlogo šteje vloga, oddana
v rokih in na predpisani način, ki vsebuje vso zahtevano
dokumentacijo, navedeno v 12. poglavju z naslovom
vsebina vloge.
3. Vloga vlagatelja mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime in velikost podjetja,
– opis projekta, vključno z dnevom začetka in dokončanja,
– lokacijo projekta,
– seznam ter opredelitev vrste in višine upravičenih
ter neupravičenih stroškov projekta,
– vse predvidene vrste in višine pomoči (instrumenti) pri projektu, vključno s posojilom sklada.
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4. Dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na
vlagatelja ter na prijavljen projekt.
5. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku,
finančni zahtevek pa izražen v EUR.
6. Odgovorna oseba vlagatelja mora podati po razpisu zahtevane izjave in razkriti zahtevane podatke tako,
da jih je mogoče preveriti. V primeru posredovanja lažnih podatkov ali druge ugotovljene zlorabe bo sklad
nemudoma začel z ustreznimi odškodninskimi in kazenskimi postopki.
7. Vlagatelj mora v času obravnave vloge na poziv
sklada osebno predstaviti svoje poslovanje ter prijavljeni
projekt.
8. V primeru dokazila v tujem jeziku je vlagatelj
dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila,
ki ga s podpisom potrdi odgovorna oseba vlagatelja. Iz
dokazil mora biti razviden predmet nakupa, vrednost
z in brez DDV-ja.
9. Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge na
javni razpis. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek
dejavnosti v zvezi s projektom. Začetek izvajanja del
pomeni bodisi začetek gradbenih del v okviru investicije bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo
opreme ali vsako drugo zavezo (npr. sklenitev pogodbe,
avans, plačilo are, ipd.), zaradi katere investicije ni več
mogoče preklicati, če do nje pride pred začetkom gradbenih del, razen pripravljalnih del, kakor so nakup zemljišča, pridobivanje dovoljenj in opravljanje predhodnih
študij izvedljivosti. Kolikor je bil projekt pred tem že začet, ne bo več upravičen do posojila. Prvi možni datum,
določen za začetek projekta, je datum oddaje vloge.
10. Za del enotnega investicijskega projekta se
šteje vsaka začetna investicija, ki jo je začeli isti investitor in z njim povezana podjetja v obdobju treh let od
datuma začetka del na drugi investiciji, ki prejema pomoč, v isti regiji na ravni trimestne številčne oznake po
Uredbi o SKD.
11. Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost oziroma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta
pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo sklad preverjal pri
izvajanju rednih pregledov.
12. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti
vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do
dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta.
6. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški projekta (brez DDV):
– za dokazovanje upravičenih stroškov projekta
mora vlagatelj predložiti nezavezujoče predračune, predpogodbe oziroma ponudbe za celoten prijavljen projekt.
1.1. Nakup nepremičnin:
– objekti s pridajajočimi zemljišči ter poslovni prostori,
– nepremičnine morajo biti ob nakupu v celoti hipotekarnih bremen ter osebnih služnosti proste.
1.2. Gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov, kar vključuje:
– pripravljalna dela na zemljiščih in objektih, rušitvena dela, gradbena dela, obrtniška dela, ipd.,
– stroške nadzora, ki so lahko do največ 1 % vrednosti upravičenih gradbenih del,
– stroške dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža pri posameznih gradbenih in
obrtniških delih.
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1.3. Nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom):
– pri velikih podjetjih izključno nova, pri MSP pa
lahko tudi rabljena, vendar proizvedena po 31. 12. 2011.
1.4. Nakup nematerialnih naložb:
– ki vključuje nakup patentov, licenc, blagovnih
znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
a največ do 20 % upravičenih stroškov projekta.
1.5. Stroški svetovanj MSP-jem:
– upravičeni stroški so stroški svetovalnih storitev
MSP-jem, kot so svetovanje, pomoč in usposabljanje
za izmenjavo znanja in izkušenj ter izboljšanje sodelovanja MSP, ki jih zagotovijo zunanji svetovalci. Zadevne
storitve niso trajne ali občasne dejavnosti, niti se ne
nanašajo na običajne stroške poslovanja podjetja, kot
so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve ali oglaševanje. Upravičeni stroški iz tega
sklopa lahko predstavljajo največ do 10 % upravičenih
stroškov projekta.
2. Financirani projekti oziroma upravičeni stroški
se morajo:
– vključiti v aktivo podjetja ter se obravnavati kot
osnovna sredstva, ki se amortizirajo,
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih od nepovezanih oseb (tretja oseba ne sme biti 25 % in več
kapitalsko povezana z vlagateljem; lastniški deleži ali
glasovalne pravice morajo biti manjše od 25 %). Nakup
investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre
za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega
dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske družbe in
gospodarsko družbo ali med povezanimi družbami po
Uredbi o skupinskih izjemah. Omejitve zaradi sorodstvenih povezav se upoštevajo tudi med prodajalcem in
vlagateljem, katerih lastniki so v sorodstvenem razmerju
in imajo več kot 25 % lastništvo v pravnih osebah,
– ohraniti v statistični regiji in v lasti vlagatelja vsaj
5 let po zaključku projekta za velika podjetja, oziroma
vsaj 3 leta za mikro, mala in srednja podjetja,
– v primeru nematerialnih investicij, uporabljati izključno v poslovni enoti, ki je prejela regionalno državno
pomoč, in ostati povezane s projektom, za katerega je
dodeljena pomoč, vsaj 5 let v primeru velikega podjetja
in 3 leta v primeru mikro, malega ali srednje velikega
podjetja.
3. Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja,
se lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka, pod
pogojem, da podjetje nabavi druga osnovna sredstva,
ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen
ter pod pogojem, da se ohrani gospodarska dejavnost
na določenem območju za obdobje 5 let oziroma 3 leta,
upoštevaje velikost podjetja. Vlagatelj mora o tem predhodno pridobiti soglasje sklada.
4. Neupravičeni stroški:
– nakup rabljenih osnovnih sredstev, če so ta že
bila sofinancirana z javnimi sredstvi,
– stroški, katerih povračilo je bilo za isti namen že
pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna pomoč presegla dovoljeni delež projekta),
– stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov in dajatev,
– stroški aktivnosti, povezanih z izvozom, ko je
pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na
vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na
druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
– samostojen nakup zemljišč ter stanovanjska gradnja,
– sofinanciranje sredstev za nadaljnjo prodajo,
– stroški nakupa osebnih vozil,
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– stroški tekočega poslovanja,
– stroški dokumentacije,
– stroški pripravljalnih študij, usposabljanj (z izjemo
stroškov svetovalnih storitev MSP-jem, kot so opredeljeni v okviru upravičenih stroškov po tem razpisu),
– vlaganja za zasebno rabo,
– sredstva namenjena za refinanciranje oziroma
nadomeščanje starih posojil in zakupov.
7. Pravila državnih pomoči
1. Državna pomoč se pri posojilu izraža v obliki
bruto ekvivalenta dotacije in se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi pri projektu, do dovoljenih
meja pomoči.
2. Državna pomoč za projekt se ne sme združevati z drugo državno pomočjo ali pomočjo, dodeljeno
po pravilu »de minimis« glede na iste upravičene stroške, če bi s tem presegla zgornjo mejo intenzivnosti
državne pomoči. Pomoč za iste upravičene stroške se
lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže
največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se
uporablja za to pomoč v skladu z regionalnima shemama državnih pomoči, navedenima v točki 5. v 1.
poglavju razpisa.
3. V primeru velikih investicijskih projektov, z upravičenimi stroški nad 50 mio EUR, ali pri vlagateljih, ki so
v treh letih pred objavo razpisa, prejeli pomoč v obliki
tveganega kapitala, je potrebno upoštevati še dodatna
pravila s področja državnih pomoči.
4. Znesek državne pomoči pri posojilu ne predstavlja celotnega posojila, temveč je to sedanja vrednost
razlike med skupnim zneskom obresti, ki bi jih vlagatelj
plačal v obdobju odplačilne dobe, če bi za posojilo veljala veljavna referenčna obrestna mera, in skupnim zneskom obresti, ki jih bo v enakem obdobju plačal skladu.
5. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni
projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma
da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranje ter z dodeljenim zneskom državne pomoči ne
bodo presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomoči ali pomoči »de minimis«.
6. Kolikor je vlagatelj v fazi pridobivanja ali je prejel
sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sredstva iz
morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir,
višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri bo
oziroma je pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen
sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem teh
sredstev. Kolikor pa ta sredstva prejme kasneje v času
trajanja projekta, pa je o tem nemudoma dolžan obvestiti sklad.
8. Finančni pogoji
1. Projekt je lahko sofinanciran s strani sklada do
največ 75 % upravičenih stroškov projekta (brez DDV)
ter do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči,
ki znašajo kot sledi:

Podjetja

velika
srednja
mala

1. 7. 2014–31. 12. 2017
Vzhodna SLO (Pomurje, Podravje, Koroška,
Zahodna SLO (Osrednja Slovenija, Gorenjska,
Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna
Goriška, Obalno-kraška)
Slovenija in Primorsko-notranjska)
25 %
15 %
35 %
25 %
45 %
35 %
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2. Posojilo se dodeli v EUR.
3. Vlagatelj mora zagotoviti razliko med dodeljenimi
sredstvi in dejansko investicijsko vrednostjo projekta ter
prispevati najmanj 25 % lastnih sredstev v upravičeni
vrednosti projekta, v katera niso vključena javna sredstva.
4. Kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg
lastnih virov predvidene tudi druge vire, mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. izjava
banke) ter podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz
lastnih virov, kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.
5. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljeno posojilo izkazovati
sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja
pogodbenega razmerja, kar dokazuje z ustrezno dokumentacijo o projektu.
6. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu odobren le
en projekt za največ 500.000,00 EUR posojila.
7. Najnižja upravičena višina projekta (brez DDV)
ne sme biti nižja od 20.000,00 EUR, najnižja višina
zaprošenega posojila pa ne nižja od 15.000,00 EUR.
Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje projekt v višini predloženih upravičenih predračunov, ponudb, predpogodb (brez DDV).
8. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do sklada
ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premoženja sklada. Vrednost namenskega premoženja sklada
na dan 31. 12. 2014 znaša 97.234.038,55 EUR.
9. Posojilni pogoji:

Višina
posojila
(v EUR)
do vključno
30.000,00
nad
30.000,00
do vključno
100.000,00
nad
100.000,00
do vključno
200.000,00
nad
200.000,00
do vključno
400.000,00
nad
400.000,00
do vključno
500.000,00

Skupna doba
vračanja
(moratorij+
odplačilna
doba)

Moratorij
na
odplačevanje
glavnice

Vračanje
posojila in
obresti

6 let

1 leto

mesečno

8 let

2 leti

mesečno

9 let

2 leti

mesečno

10 let

2 leti

mesečno

12 let

3 leta

mesečno

Obrestna mera
Euribor

3-mesečni

%
pribitka
letno

Koeficient razvitosti občine

0,80
0,90
1,00
1,10
1,20

do 0,80
od vključno 0,81 do
vključno 0,99
od vključno 1,00 do
vključno 1,17
od vključno 1,18 do
vključno 1,26
enak ali višji 1,27

– Višina obrestne mere: 3-mesečni Euribor + % letnega pribitka, ki je odvisen od koeficienta razvitosti
občine, v kateri se projekt nahaja, za leto 2015 glede
na UMZDRO.
– Skupna doba vračanja posojila je do 12 let (z
vključenim moratorijem).
– Skupna doba vračanja posojila ne more biti daljša
od ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi oziroma koristi
največ 36 mesecev moratorija.
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– Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko upravičenec moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3
prvotne skupne dobe vračanja.
– Skupna doba vračanja in dolžina moratorija sta
odvisni od višine dodeljenega posojila in ekonomske
dobe projekta.
9. Pogoji sklepanja posojilne pogodbe in urejanje
zavarovanja
1. Upravičenec, ki bo prejel odločbo o dodelitvi posojila, bo s skladom sklenil posojilno pogodbo.
2. Rok sklenitve posojilne pogodbe je do 75 dni od
vročitve odločbe o dodelitvi posojila upravičencu. Ob
utemeljenem razlogu lahko sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša.
3. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dodelitve posojila. Stroški sklepanja posojilne pogodbe, sklenitve dodatka k pogodbi, zavarovanja posojila in vodenja
posojila bremenijo upravičenca ter so opredeljeni v povabilu k oddaji vloge.
4. Kolikor upravičenec predčasno vrne posojilo,
plača stroške v skladu s cenikom, veljavnim v času predčasnega vračila.
5. Posojilo se obvezno zavaruje s 5 bianco podpisanimi menicami skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic (razen v primeru
fizičnih oseb), izvršnico ter z enim ali več zavarovalnimi
instrumenti v skladu z 20. členom Splošnih pogojev
sklada.
6. Vlagatelj mora že ob prijavi vloge predložiti verodostojna dokazila za predlagano zavarovanje posojila
(dodatna pojasnila glede zavarovanja posojila so navedena v 17. točki 12. poglavja javnega razpisa).
7. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno sklad,
in sicer pred izdajo odločbe o dodelitvi posojila. Sklad
ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno
dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem.
Posojilo sklada ne more biti zavarovano z jamstvom
Republike Slovenije ali občine.
8. Če upravičenec, ki mu je bilo dodeljeno posojilo,
ne bo pristopil k podpisu posojilne pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je upravičenec enostransko odstopil od dodelitve posojila in od sklenitve
posojilne pogodbe.
10. Pogoji črpanja posojila
1. Črpanje posojila je dokumentarno. Upoštevajo
se zneski brez DDV-ja, in sicer največ do 75 % posameznega dokumenta za črpanje, z možnostjo nakazila
posojila izvajalcem oziroma dobaviteljem ob predložitvi
dokazil o plačilu lastne udeležbe, v obliki refundacije
upravičencu ob predložitvi potrdil o že opravljenih plačilih iz lastnih virov ali z nakazilom upravičencu, v primeru
dokumenta v tuji valuti, upravičenec pa mora v roku 5
delovnih dni skladu predložiti bančno potrdilo o izvedbi
plačila celotnih obveznosti.
2. Možno je tudi fazno črpanje.
3. Upravičenec dokumentacijo za črpanje posojila pred izvedbo črpanja posreduje skladu. Vsi predloženi dokumenti morajo biti podpisani s strani odgovorne
osebe.
4. Črpanje se izvede po podpisu pogodbe in ureditvi
zavarovanja ter predložitvi;
– pisnega in elektronskega zahtevka oziroma naloga
za nakazilo posojila skupaj z izjavo, da so vsa dokazila in
izvedena dela v skladu z določili javnega razpisa. Vzorec
zahtevka za nakazilo z izjavo se nahaja na spletni strani
sklada (http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci).
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– izvirnikov in kopij računov ter situacij z datumom
opravljene storitve oziroma odpreme blaga po datumu
vložitve vloge na javni razpis; izvirnikov in kopij pogodb
ter predračunov (le v primeru, da natančno predstavljajo predmet nakupa in vsebujejo določilo o veljavnosti),
izstavljenih po datumu vložitve vloge na javni razpis.
Kolikor so dokazila v tujem jeziku, upravičenec priloži
njihov prevod, ki ga potrdi s svojim podpisom. Dokumenti morajo biti podpisani s strani upravičenca. Sklad
bo izvirnike vrnil upravičencu. Vsakemu dokumentu,
ki se nanaša na pogodbena dela, je potrebno priložiti
tudi kopijo pogodbe z izvajalcem. Dela pri projektu, kar
vključuje tudi naročila ter plačila avansov, ne smejo biti
pričeta pred datumom oddaje vloge na javni razpis.
– potrdil o plačilu (npr: bančni izpiski, avansni računi, potrjene kompenzacije …), kot dokazila o zagotavljanju lastne udeležbe pri posameznem dokumentu za
črpanje posojila oziroma kot dokazila o že opravljenih
plačilih računov, situacij, pogodb in predračunov, ki so
podlaga za izvršitev refundacije.
Upravičenec lahko izjemoma uveljavlja razširitev
upravičenih stroškov, ki jih ob prijavi še ni bilo mogoče predvideti in so neposredno povezani s prijavljenim
projektom, in sicer največ do 5 % dodeljenega posojila,
s predhodnim soglasjem sklada.
5. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 75 dni
od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu
lahko sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša.
6. Kolikor upravičenec v določenem roku in na dogovorjen način ne bo dostavil ustrezne dokumentacije
za črpanje, se upošteva, da je enostransko odstopil od
dodeljenega posojila.
11. Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis, a ne kasneje kot 31. 12. 2017. Rok
za zaključek projekta se opredeli v odločbi o dodelitvi posojila in v posojilni pogodbi. Za zaključek projekta se šteje
končanje investicijskih del na projektu oziroma vključitev
strojev ali opreme v objektih v proizvodni proces.
2. Upravičenec mora o poteku projekta skladu poročati najkasneje v roku 2 mesecev po zaključku projekta,
o učinkih pri projektu pa po zaključku projekta enkrat letno, do 30. 4. vsako leto, za ves čas spremljanja projekta
(3 leta za mikro, mala in srednje velika podjetja oziroma
5 let za velika podjetja, po pogodbenem roku za zaključek projekta), za kar se zaveže tudi v posojilni pogodbi.
V poročilih mora upravičenec poročati o projektu na
način, da bodo opredeljeni doseženi cilji, zastavljeni pri
projektu iz vsebinskega in finančnega vidika. Poročilo
o zaključku projekta vključuje tudi izjavo upravičenca,
da je projekt dejansko zaključil ter datum zaključka
projekta. Sklad bo spremljal realizacijo ciljev s kazalniki
učinkov dodeljenega posojila.
3. Upravičenec mora opravljati dejavnost, ki je predmet projekta, še vsaj naslednjih 5 let po končanem
projektu za velika podjetja oziroma še naslednja 3 leta
v primeru mikro, malih in srednje velikih podjetij. Neizpolnjevanje te zahteve je mogoče le v izjemnih primerih
s soglasjem sklada.
4. Upravičenec mora z odobrenim projektom 2 leti
po njegovem zaključku doseči pozitivne učinke na področju konkurenčnosti (npr. zaradi uvajanja novih tehnologij ali njenih posodobitev, uvajanja novih proizvodov
oziroma proizvodnih izboljšav, proizvodnje izdelkov z visoko dodano vrednostjo, širjenja trga, učinkovitega trženja, rasti dodane vrednosti na zaposlenega, novih delovnih mest, okoljskega vpliva investicije) in izpolnjevati
sledeča kvantitativna merila:
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– za 5 % povečati število zaposlenih oziroma za
najmanj 1 zaposlenega ali ohraniti število zaposlenih
ob bistvenem povečanju konkurenčnosti in izboljšanju
tehnološkega procesa,
– ter poskušati doseči 3 % povečanje kosmatega
donosa od poslovanja in 3 % povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.
5. Povečanje števila zaposlenih se meri kot absolutna razlika med povprečnim številom zaposlenih
v zadnjem obračunskem obdobju pred oddajo vloge
(podatek AJPES oziroma iz potrjenega izkaza uspeha
na dan 31. 12. 2014) in številom zaposlenih na dan
31. 12. najkasneje 2 leti po zaključku projekta na račun
povečanja števila zaposlenih pri vlagatelju zaradi izvedbe projekta. Prezaposlitve delavcev med povezanimi
podjetji ne štejejo kot novo ustvarjena delovna mesta.
6. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo omogočil nadzor nad porabo posojila tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne
knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. Upravičenec
mora hraniti dokumentacijo najmanj do dokončnega vračila posojila.
7. Upravičenec mora omogočiti skladu pregled projekta in ogled predmeta zavarovanja.
8. Sklad lahko od vlagatelja oziroma upravičenca
na njegove stroške ali na stroške sklada zahteva dodatno dokumentacijo (npr. dokumentacija za ugotovitev
popolnosti vloge, izdelava strokovnega mnenja, preveritev zavarovanja …).
9. Sklad ima pravico odpovedati ali odložiti črpanje posojila in ne glede na pogodbeno dogovorjeni rok
zapadlosti posojila odstopiti od posojilne pogodbe ter
zahtevati predčasno vračilo posojila s pripadajočimi zamudnimi obrestmi po Zakonu o predpisani obrestni meri
zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07), kolikor
ugotovi kršitve v skladu s 26. členom Splošnih pogojev
sklada ali določil javnega razpisa.
10. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo zagotovil primeren prostor za namestitev oznake sklada, pri
čemer lahko upravičenec, po predhodnem soglasju sklada, na svoje stroške namesti oznako ali označevalno
tablo drugačnih dimenzij. Hkrati se zaveže, da bo sklad
obvestil o otvoritvi projekta ter ob informiranju širše javnosti (npr. v člankih, na tiskovnih konferencah …) podal
informacijo o sodelovanju sklada pri projektu.
12. Vsebina vloge
Obvezna dokumentacija:
1. Priloga OBR: Ustrezno izpolnjen in s strani odgovorne osebe podpisan in žigosan prijavni obrazec BL.
Prijavni obrazec mora biti skladen s predloženo investicijsko dokumentacijo o projektu.
2. Priloga POG: S strani odgovorne osebe parafiran
vzorec pogodbe.
3. Priloga INV: Investicijska dokumentacija, in sicer
poslovni načrt oziroma v primeru projekta z upravičeno
vrednostjo nad 500.000,00 EUR (brez DDV) investicijski program v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10).
Investicijska dokumentacija mora biti skladna s prijavnim obrazcem in ne sme biti starejša od 1. 1. 2015,
pri njeni pripravi je potrebno izhajati iz bilance stanja in
izkaza poslovnega izida za leto 2014 in splošne diskontne stopnje, ki je 7 %. Vsi finančni izračuni morajo biti
izdelani najmanj za dobo vračila posojila.
Sklad vlagatelje opozarja, da mora poslovni načrt
vsebovati osnovne podatke o vlagatelju, njegovi dejavnosti, finančni in predračunski konstrukciji projekta,
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opis ter lokacijo projekta, predstavitev poslovnega dela
projekta (strategija trženja, analiza tveganj s SWOT
analizo, ocena konkurence in trga, reference, analiza
kadrov, terminski plan, vpliv projekta na okolje) ter oceno učinkov projekta z analizo njegove upravičenosti in
izračuni v njegovi ekonomski dobi oziroma najmanj za
obdobje vračila posojila (izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja vloženih sredstev, neto
sedanja vrednost projekta, interna stopnja donosnosti,
analiza bilance uspeha in stanja, denarni tok projekta)).
Iz investicijske oziroma poslovne dokumentacije
mora biti razvidno doseganje ciljev po javnem razpisu
v skladu s točko 4. iz poglavja 11. javnega razpisa.
4. Priloga REG:
– Dokazilo o registraciji dejavnosti vlagatelja
– Sklad bo iz baze AJPES-a za vlagatelja pridobil
dokazila o njegovi registraciji. Kolikor podatki v AJPESU
ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam, in sicer:
– izpisek iz sodnega/poslovnega registra za gospodarske družbe ali izpis iz poslovnega registra za samostojne podjetnike, ne starejši od 31. 3. 2015, z označbo
registrirane glavne dejavnosti, skladne z javnim razpisom ter druga dokazila, iz katerih je razvidna registracija
glavne dejavnosti vlagatelja za prijavljeni projekt.
– Obrtniki priložijo obrtno dovoljenje.
5. Priloga OBV: Originalno potrdilo o plačanih davkih
in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačil, ki ga izda
krajevno pristojna Finančna uprava RS, ki ni starejše od
meseca dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.
6. Priloga ZKL: Zemljiško knjižni izpisek lokacije
projekta, ki ne sme biti starejši od 1 meseca od oddaje
vloge na razpis. V primeru, da vlagatelj ni lastnik prostorov oziroma nepremičnine, kjer je lokacija projekta,
pa še kopijo pogodbe o najemu (z veljavnostjo najmanj
do dokončanja vračila posojila) in soglasje lastnika(ov)
k predvidenemu projektu.
7. Priloga TNP: Kopija dokumenta, s katerim se
dokazuje, da bo projekt na območju Triglavskega narodnega parka (9. člen Zakona o Triglavskem narodnem
parku Uradni list RS, št. 52/10). V primeru, da priloga
ne bo priložena, vlagatelj na ta račun ne dobi točk pri
oceni projekta.
8. Priloga AVP: Velika podjetja morajo predložiti
tudi analizo možnosti izvedbe projekta s prejeto državno
pomočjo in brez nje, iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja iz 4. poglavja 10. točke tega razpisa.
Vlagatelji v ta namen napravijo tudi dva modela izračuna, in sicer enega, ki upošteva pridobljeno posojilo po
tem razpisu, in drugega, ki tega posojila ne vključuje.
9. Priloga NAK: Nezavezujoči predračuni, predpogodbe oziroma ponudbe za celotni prijavljeni projekt
(upravičene ter neupravičene stroške pri projektu). Dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in morajo biti izdana po
1. 1. 2015. V primeru nakupa rabljenih strojev ali opreme
je potrebno opredeliti, ali gre za nakup rabljene ali nove
opreme ter predložiti dokazilo, iz katerega bo razvidna
starost opreme, kolikor ta ni razvidna iz ponudb. Popisa
stroškov iz projektne dokumentacije sklad ne bo upošteval kot ustrezno dokazilo o investicijskih stroških projekta.
10. Priloga RAB: V primeru nakupa rabljenih strojev, opreme ali nepremičnin je potrebna tudi izjava prodajalca, da predmet nakupa v preteklosti ni bil kupljen
s pomočjo nepovratnih sredstev ali drugih javnih virov.
11. Priloga TEH: Tehnična skica objekta (lahko iz
projektne mape za gradbeno dovoljenje) v primeru gradbenih del, prospekt opreme ali strojev oziroma dokumentacija o prikazu projekta.
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12. Priloga GRA: V primeru graditve ali izvajanja del
na objektih morajo biti gradbena dela izvedena v skladu
s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja, za kar
vlagatelj predloži pravnomočno gradbeno dovoljenje ali
ustrezno upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje
ni potrebno, iz katerega je razvidna namembnost. Kolikor dovoljenje ni potrebno, je potrebno priložiti izjavo, iz
katere je to razvidno.
13. Priloga SKL: Kopija sklepa oziroma odločbe
o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu.
14. Priloga LAST: Izjava vlagatelja o zagotovitvi lastnih sredstev pri projektu z navedbo vira za ta sredstva.
V primeru zapiranja finančne konstrukcije z drugimi viri,
je potrebno priložiti dokazila, iz katerih bo zagotovljeno
zaprtje finančne konstrukcije projekta (npr. izjava banke
za odobreno posojilo) – glej prilogo POS.
15. Priloga BIL: kopije Bilance stanja na dan 31. 12.
2014, Izkaza poslovnega izida za obdobje od 1. 1. do
31. 12. 2014 ter Bilančnega dobička oziroma bilančne
izgube za leto 2014 (kolikor ga podjetje izdeluje), potrjene s strani AJPES in/ali odgovorne osebe v podjetju.
16. Priloga POS: Kolikor ima vlagatelj v finančni
konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge
posojilne vire, mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila
o zagotovitvi teh virov (npr. izjava banke), ter podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih virov, kolikor
ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.
17. Priloga ZAV: Predlog ustreznega zavarovanja
v skladu s Splošnimi pogoji sklada (bančna garancija,
hipoteka, bančni depozit, itd.), kar vlagatelj opredeli tudi
v obrazcu za prijavo.
Predlagano zavarovanje posojila mora biti veljavno
še najmanj 2 meseca po zapadlosti zadnjega obroka.
Ob oddaji vloge mora vlagatelj predložiti verodostojna
dokazila o zagotovitvi predlaganih instrumentov zavarovanja posojila, in sicer:
– V primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje
posojila poda bančno garancijo, mora predložiti skladu
izjavo s strani banke. Garancija mora vključevati znesek
glavnice posojila, povečan za pripadajoče obresti in druge stroške po posojilni pogodbi.
– V primeru zavarovanja posojila pri zavarovalnici predloži pismo o nameri oziroma soglasje zavarovalnice k zavarovanju posojila in splošne pogoje zavarovanja. Zavarovanje mora biti praviloma brez odbitne
franšize.
– V primeru hipoteke na nepremičnini je potrebno ob prijavi vloge predložiti zemljiško knjižne izpiske
za predlagano nepremičnino in cenitev predmeta zavarovanja, ki ni starejša od pol leta od oddaje vloge na
razpis. Cenitev s celovito tržno analizo nepremičnine
mora izdelati sodno zapriseženi cenilec ali pooblaščeni
ocenjevalec vrednosti, vpisan v register pri Slovenskem
inštitutu za revizijo, in sicer v skladu s trenutno veljavnimi Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV)
in Slovenskimi poslovno finančnimi standardi (SPS2).
V cenitvi morajo biti navedeni ID znaki ocenjenih nepremičnin. V primeru zavarovanja z nepremičnino, ki
je predmet zastave in predmet nakupa, cenitev ni potrebna, praviloma se upošteva vrednost nepremičnine iz kupoprodajne pogodbe. Vlagatelj lahko predloži
tudi obvestilo Geodetske uprave Republike Slovenije
(GURS) o poskusnem izračunu posplošene tržne vrednosti v zavarovanje ponujenih nepremičnin, vendar
je za sklad nezavezujoče. Razmerje med posojilom in
vrednostjo nepremičnin mora biti praviloma najmanj 1:
2,5. Zavarovanje posojila na nepremičninah je možno
z vpisom hipoteke na 1. hipotekarno mesto vpisa. Vla-

Št.

21 / 27. 3. 2015 /

Stran

gateljem z boniteto 6 ali več po IBONU oziroma po metodologiji sklada je dovoljeno zavarovanje posojila tudi
z vpisom hipoteke na 2. mesto, vendar mora biti v tem
primeru zavarovalno razmerje med posojilom ter vrednostjo nepremičnine najmanj 1: 4,0. Če vlagatelj ni lastnik nepremičnine, je potrebno še soglasje lastnika(ov)
k predvidenemu zavarovanju. Kolikor so na nepremičnini hipoteke, mora vlagatelj predložiti tekoče stanje
posojil za vpisane hipoteke.
– Zavarovanje s premičninami lahko predstavlja le
dopolnilno zavarovanje vlagateljem z boniteto po IBONU oziroma po metodologiji sklada najmanj 6, in hkrati
ob izpolnjenem pogoju predhodno doseženega zavarovalnega razmerja z nepremičninami najmanj 1: 2,0.
Premičnine lahko predstavljajo zavarovanje za največ
20 % vrednosti posojila. Vrednost zavarovanja s premičninami mora biti najmanj 1: 4,0. Premičnine morajo biti
v celoti bremen proste. Vlagatelj mora predložiti dokazila
o obstoju lastništva (potrebna je tudi izjava prodajalca,
da je stroj kupcu prodal, dobavil in izročil v last) in o njihovi neobremenjenosti. Iz predloga zavarovanja mora
biti razvidna tudi vrsta skupine premičnine in obvezni
identifikatorji premičnine, na podlagi katerih bo mogoč
vpis zastave v AJPES. Vlagatelj mora ob prijavi predložiti
cenitev sodno zapriseženega cenilca ali pooblaščenega
ocenjevalca Slovenskega inštituta za revizijo, ki mora biti
izdelana v skladu s trenutno veljavnimi MSOV in SPS2 in
ne sme biti starejša od pol leta od prijave vloge na razpis.
– V primeru bančne vloge je potrebno predložiti dokazilo o obstoju bančne vloge. Razmerje med posojilom
in bančno vlogo mora biti najmanj 1: 1,2.
– V primeru vseh ostalih predlogov zavarovanja
mora vlagatelj ob prijavi predložiti primerna dokazila
o podanem predlogu zavarovanja.
18. Priloga DEL: Obrazložitev s tehničnim prikazom
in izračunom deleža površine in prostornine lesa v končnem proizvodu prijavitelja.
19. Priloga POGl: pogodbe, predpogodbe ali pisma
o nameri za dobavo lesa, ki bo uporabljen pri proizvodnji
izdelkov iz projekta oziroma dokazila o zagotovitvi lesa
iz lastnih virov.
20. Priloga OST: V primeru specifičnih projektov
mora vlagatelj k vlogi predložiti tudi druga dovoljenja, ki
mu omogočajo opravljanje dejavnosti (npr. koncesijska
dovoljenja, soglasje TNP, najemna pogodba, ipd.). Sklad
lahko v času do zaključka obravnave vloge od vlagatelja
zahteva, da v zahtevanem roku poda dodatno dokumentacijo in pojasnila o projektu oziroma navedbah v vlogi
z namenom preveritve resničnosti in verodostojnosti podatkov, navedenih v vlogi ter predloženi dokumentaciji.
Vlagatelj pa lahko tudi sam predloži dokazila in pojasnila
o projektu (npr. pisma o nameri).
Neobvezna dokumentacija (V primeru, da priloga
ne bo priložena, vlagatelj s tega področja ne dobi točk
pri oceni projekta):
21. Priloga CEK: Kopija mednarodne nagrade za
inovacijo ali registracije patenta na področju lesne-predelave, pridobljene po 31. 12. 2011.
22. Priloga CEKf: Kopija veljavnega certifikata FSC
ali PEFC.
23. Priloga BLZ: Dokazilo o obstoječi blagovni
znamki, zaposlovanju oblikovalca za razvoj izdelkov
ali pogodbenem sodelovanju z zunanjim izvajalcem za
razvoj izdelkov.
24. Priloga POGc: Dokazilo o vključenosti v lesno
– predelovalnem – razvojnem centru (kopija pogodbe,
ipd.).
25. Priloga POGp: pogodbe, predpogodbe, pisma
o nameri za prodajo izdelkov iz projekta.
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26. Priloga POGs: pogodbe, predpogodbe ali sporazumi o poslovnem sodelovanju (npr. za skupno promocijo) za prijavljeni projekt znotraj lesno predelovalne
industrije.
13. Merila za ocenjevanje
1. Projekt lahko skupaj prejme 100 točk, po naslednjih kriterijih in podkriterijih;
1.1. Regionalni vidik lokacije investiranja – skupno
največ 30 točk
– Stopnja razvitosti razvojne regije projekta – 8 točk
– Koeficient razvitosti občine projekta za leto 2015
– 2 točki
– Lokacija projekta na obmejnem problemskem območju – 10 točk
– Lokacija projekta na problemskem območju z visoko brezposelnostjo – 10 točk
1.2. Tržni in ekonomski elementi projekta – skupno
največ 50 točk
– Tržni elementi projekta – 25 točk
– Tehnološko-ekonomski elementi projekta –
25 točk
1.3. Ocena vlagatelja – skupno največ 20 točk
– Bonitetna ocena vlagatelja glede na razvrstitev po
iBONu oziroma metodologiji sklada – 11 točk
– Velikost podjetja vlagatelja (glede na opredelitev
po Prilogi I Uredbe o skupinskih izjemah) – 5 točk
– Ocena finančne uspešnosti projekta – 4 točke
Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Prilogi
razpisne dokumentacije.
2. Da se projekt uvrsti v nadaljnjo obravnavo, mora
doseči skupno najmanj 45 točk ter skupno po kriterijih
tržni in ekonomski elementi projekta in ocena vlagatelja
najmanj 35 točk. Vlagatelj lahko pridobi dodatnih 10 točk
v primeru, da se projekt nahaja na območju Triglavskega narodnega parka (v nadaljevanju: TNP), kolikor
sta predhodno izpolnjena kriterija za uvrstitev projekta
v nadaljnjo obravnavo.
14. Obravnava vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi
pogoji sklada.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in
obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje
direktor sklada. Komisija bo o odpiranju vlog in o izboru
upravičencev vodila zapisnik. Podatki iz vloge so poslovna tajnost. Komisija lahko s soglasjem direktorja
sklada k svojemu delu povabi tudi zunanje ocenjevalce
in strokovnjake iz delovnega področja razpisa.
3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Vloge, ki bodo prispele po prvem roku, se prenesejo
v naslednje odpiranje, razen po zaprtju oziroma izteku
razpisa. Odpiranje vlog je najkasneje tretji delovni dan
po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranji nista javni.
4. Vloge morajo ob oddaji obvezno vsebovati prijavni obrazec in investicijsko dokumentacijo (poslovni
načrt oziroma investicijski program), sicer se zavržejo
kot nepopolne.
5. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku
8 dni od posameznega odpiranja vlog pisno pozvala
k dopolnitvi.
6. Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne dopolnijo ali jih neustrezno
dopolnijo, se kot nepopolne zavržejo.
7. Prepozno prispele vloge se uvrstijo v naslednji
razpisni rok, kolikor tega ne bo več, se zavržejo.
8. Vloge, ki ne ustrezajo razpisnim pogojem, se kot
neutemeljene zavrnejo.
9. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo
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dopolnjene v predpisanem roku. Popolne vloge pridobijo najmanj 2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje.
Komisija bo na podlagi povprečnih ocen vloge razvrstila
v prioritetno listo. Financirane bodo vloge z najvišjim
številom točk do porabe razpisanih posojil.
10. Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril v 13. poglavju. Prednost pri izboru za dodelitev posojil
znotraj posameznega odpiranja bodo imeli projekti, ki
bodo dobili višje število točk. Kolikor bodo projekti pri
ocenjevanju znotraj posameznega roka odpiranja vlog
dosegli enako število točk, bodo imeli prednost pri izbiri
tisti projekti, ki bodo zbrali višje število točk po naslednjem vrstnem redu meril za izbor vlog, in sicer:
– tržni in ekonomski elementi projekta,
– regionalni vidik lokacije investiranja,
– ocena investitorja.
V primeru, da zadnje uvrščene vloge tudi po teh
merilih dosežejo enako število točk, bo imela prednost
vloga, ki je bil oddana prva (upošteva se datum in ura
oddaje vloge priporočeno na pošto ali datum in ura oddaje vloge osebno v tajništvu na sedežu sklada).
11. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril za točkovanje ne dosežejo skupno najmanj 45 točk ter 35 točk po
kriterijih tržni in ekonomski elementi projekta in ocena
vlagatelja, se kot neutemeljene zavrnejo.
12. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki
izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev več, kot je
na razpolago sredstev, komisija za pregled in obravnavo prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov
oblikuje prednostni vrstni red vlagateljev za dodelitev
sredstev. Ko pa gre za t.i. ostanke sredstev, lahko komisija v primeru iz prejšnjega stavka predlaga odobritev sredstev vlagateljem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska in
v obsegu razpoložljivih sredstev (na primer: zaprošeno
posojilo 50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil še
25.000,00 EUR, zato dodelitev v višini 25.000,00 EUR),
če se vlagatelj strinja in zagotovi, da bo izvedel projekt v celoti, ter prilagodi finančno konstrukcijo projekta.
Kolikor vlagatelj tega v postavljenem roku ne bo storil
oziroma na to ne pristane, lahko sklad po enakem postopku ponudi posojilo vlagatelju, katerega vloga se je
po oceni uvrstila kot naslednja, vendar v okviru časovnih
možnosti razpisa. Vloge vlagateljev, ki ne bodo uvrščene
v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, se kot neutemeljene zavrnejo.
15. Obvestilo o rezultatih obravnave vlog
1. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni
z odločbo, praviloma v roku do 45 dni od datuma odpiranja vlog.
2. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb odloči direktor sklada.
3. Sklad z odločbo o dodelitvi posojila izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in
potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.
4. Zoper odločbo sklada je možna pritožba v roku
8 dni od prejema odločbe. O pritožbi odloča Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predmet pritožbe
ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 5100-3/2015-1

Ob-1744/15

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12,
96/13, 100/13 – popr. in 92/14; v nadaljevanju: Pravilnik
o postopkih) v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o razi-
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skovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11
in 57/12 – ZPOP-1A), Zakona o ratifikaciji Sporazuma
o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije (Uradni
list RS, MP – 10/99) ter Decision Documenta skupnih slovensko-avstrijskih raziskovalnih projektov v obdobju od
1. 1. 2011 do 31. 12. 2012, ki je bil sprejet na Odboru za
znanstveno in tehnično sodelovanje med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije dne 22. 2. 2011,
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Republiko Avstrijo v letih 2016–2017
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in avstrijskih raziskovalcev,
ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v
nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2016–2017
na vseh področjih znanosti. Prednostno se bo financiralo prijave, ki se osredotočajo na trajnostno rabo virov
v gorskih območjih.
Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Avstrija.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in
razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter
– izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije, ter
– izvajajo s strani agencije (so)financirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr.
sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije), ki
zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je
okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Avstrijo, povečati mobilnost slovenskih
raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih avstrijskih
raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske
unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta
mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta
kot jih določajo Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo,
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Pravilnik o postopkih in Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje
izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta
(Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije. Mejna vrednost vsote
A1+A2+A3, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki niso člani nobene programske
skupine, lahko vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2014,
objavljen na spletni strani agencije in ga do 27. 5. 2015 do
12. ure oddajo po elektronski pošti na naslov razpisi-bila-
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terala@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec z oznako
»Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko
Avstrijo v letih 2016–2017 – podatki za vpetost« mora biti
oddan tudi po običajni pošti, na naslov: Javna agencija za
raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana, ravno tako do 27. 5. 2015 (poštni žig). Agencija
bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru,
če predlagani vodja ni vključen v programsko skupino in
ob zaključku razpisa ne dosega pogoja A1+A2+A3≥1. Pri
bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh
držav. Slovenski in avstrijski vodja morata vložiti prijavi
praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni
instituciji. V Republiki Avstriji: Austrian Agency for international mobility and cooperation in education, science
and research, kontaktna oseba na avstrijski strani je ga.
Samira Seferovic, e-mail: wtz@oead.at, spletna stran pa
je http://www.oead.at/wtz.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Strokovna komisija agencije ovrednoti prijave bilateralnih projektov skladno s 128. členom Pravilnika o postopkih in Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise,
št. 6319-2/2013-17, z dne 2. 2. 2015. Seznam prijav s pripadajočimi ocenami preda skupnemu slovensko – avstrijskemu odboru, to je Skupna komisija za znanstveno in
tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo, v nadaljnjem besedilu: skupna komisija.
Skupna komisija ob upoštevanju rezultatov javnega
razpisa v Republiki Slovenije in javnega razpisa Republike Avstrije pripravi finančno ovrednoten prednostni seznam prijav. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda
direktor agencije na podlagi izbora skupne komisije, ki ga
je dolžan upoštevati.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje
projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2016–2017 znaša okvirno
100.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2016–2017 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter
na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje
po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj gospodaren način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske
raziskovalce ob obiskih v Republiki Avstriji;
– stroške bivanja za gostujoče raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100 EUR dnevno, ob daljših
obiskih pa stroške bivanja največ do 1250 EUR mesečno;
– dnevnice za gostujoče raziskovalce ob obiskih
v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS,
št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), v trenutku
objave tega razpisa 21,39 EUR;
8. Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po
zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije avstrijskim raziskovalcem izplačajo akontacijo dnevnic ob
prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic
po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam
krije stroške za svoje zdravstveno zavarovanje.
9. Predvideni čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. januarja 2016 do 31. decembra 2017.
10. Način, oblika in rok za predložitev prijav
10.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava
(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na ARRS-BI-AT-JR-Prijava/2015 na spletnem
portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je opre-
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mljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in prijavitelj-raziskovalec).
(2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se
štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane
ter oddane na spletni portal do 27. 5. 2015 do 12. ure.
(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo
zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
10.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec
nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni
v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci
(obrazec ARRS-BI-AT-JR-Prijava/2015) in odda v pisni
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom
zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in prijavitelja-raziskovalca in žigom RO.
(2) Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata
biti vsebinsko enaki.
(3) Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za
sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih
2016–2017« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS
eObrazci do 27. 5. 2015, do 12. ure, in v pisni obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 27. 5. 2015, do 12. ure.
Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane po pošti
iz Slovenije do 27. 5. 2015 (poštni žig).
10.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka
(10.1.) – elektronska; točka (10.2.) – elektronska in pisna) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa
ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane
v skladu s Pravilnikom o postopkih.
(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo
neodprte vrnjene prijaviteljem.
11. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 1. 6. 2015 ob 9. uri, v prostorih agencije.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma decembra 2015.
13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in
prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi
z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Minki Glinšek, tel. 01/400-59-24, vsak delavnik od 9. do 12. ure,
ali na e-pošto: minka.glinsek@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Ob-1741/15
Javni razpis
za podporo izvajanju nalog
univerzitetnih inkubatorjev v letu 2015
Skrajšano (JR UI)
1. Izvajalec javnega razpisa
Naziv: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in
turizma.

Skrajšan naziv: SPIRIT Slovenija, javna agencija.
Sedež: Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana.
Številka javnega razpisa: 302-1/2015/2.
Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, s pogodbo SPIRIT – 2015
-172410 – PF in Programom dela in finančnega načrta Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma
za leti 2014 in 2015.
2. Pravna podlaga javnega razpisa: Proračun Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13
in 14/15), Zakon o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13,
9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14
– ZUJF-C, 95/14 in 14/15), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13),
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list
RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15), Sklep Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti,
razvoja, investicij in turizma (Uradni list RS, št. 80/12),
Program dela s finančnim načrtom Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma za leti 2014 in 2015 (v
nadaljevanju Program SPIRIT Slovenija), na katerega je
minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdal soglasje št. 322-13/2014/13 z dne 8. 4. 2014 in spremembe in
dopolnitve Programa SPIRIT Slovenija, na katerega je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdal soglasje,
št. 322-13/2014/31 z dne 17. 6. 2014 ter Pogodbe št. SPIRIT – 2015 –172410 – PF o izvajanju in financiranju nalog
univerzitetnih inkubatorjev v letu 2015 z dne 16. 3. 2015.
3. Namen in cilj javnega razpisa
Z javnim razpisom želimo preko univerzitetnih inkubatorjev zagotoviti podporo inovativno naravnanim
podjetniškim zamislim študentov, od njene identifikacije,
preko podjetniškega podjema, do njene realizacije. Želimo nuditi tudi podporo, v univerzitetne inkubatorje že
vključenim, inkubiranim inovativnim podjetjem.
Cilj javnega razpisa je, preko podpore izvajanju aktivnosti univerzitetnih inkubatorjev, prepoznati podjetniške zamisli med ciljno skupino ter posledično spodbuditi
nastanek novih inovativnih podjetij.
Neposredni rezultati javnega razpisa bodo:
1. število udeležencev informativno-animacijskih
delavnic;
2. število udeležencev tematskih delavnic;
3. število identificiranih in obravnavanih podjetniških zamisli;
4. število ur mentoriranja in svetovanja potencialnim podjetnikom študentom;
5. število inkubirancev, ki so neposredni rezultat
dela s ciljno skupino študentov od 1. 1. 2015 dalje.
4. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih
sredstev univerzitetnim inkubatorjem, z namenom izvajanja informiranja, svetovanja in mentoriranja nosilcem
podjetniške zamisli, ter podpore v obliki tematskih delavnic, svetovanja in mentoriranja, v univerzitetne inkubatorje že vključenim inkubiranim inovativnim podjetjem.
Univerzitetni inkubatorji bodo za doseganje namena
in cilja tega javnega razpisa izvajali naslednje aktivnosti:
1. organizacija in izvedba informativno-animacijskih delavnic;
2. organizacija in izvedba tematskih delavnic;
3. svetovanje in mentoriranje.
Univerzitetni inkubatorji lahko za doseganje zgoraj
zastavljenih ciljev in rezultatov javnega razpisa izvajajo
tudi druge aktivnosti, ki pa niso predmet financiranja.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

21 / 27. 3. 2015 /

Univerzitetni inkubatorji morajo predložiti akcijski načrt za obdobje 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015. Aktivnosti morajo biti načrtovane v najmanj predpisanem minimalnem
obsegu in za celotno obdobje trajanja javnega razpisa.
Ciljni skupini sta:
– študenti (redni, izredni, dodiplomski, podiplomski),
– že inkubirana delujoča inovativna podjetja (inkubirani na dan 1. 1. 2013 in kasneje, ob izpolnjenem pogoju, da je lastnik, oziroma eden izmed lastnikov podjetja,
imel status študenta najkasneje na dan 1. 1. 2012).
5. Pogoji javnega razpisa
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za
kandidiranje in ne bodo skladne s predmetom in namenom javnega razpisa, bodo zavrnjene in jih komisija ne
bo obravnavala. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz
celotne vloge.
5.1. Pogoji za prijavitelje
Prijavitelj deluje kot subjekt inovativnega okolja in
je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, organizirana v obliki gospodarske družbe ali v obliki zavoda,
ki v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo izvaja naloge in programe inovativnega okolja in je
vpisana v Evidenco subjektov inovativnega okolja kot
univerzitetni inkubator ter ta vpis ohranja vsaj do konca
izvajanja aktivnosti v okviru tega javnega razpisa na
podlagi Pravilnika o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (Uradni list RS, št. 25/08), (v nadaljevanju
Pravilnik).
Prijavitelj mora ob prijavi izpolnjevati tudi naslednje
pogoje:
– je na podlagi pogodbe ali sporazuma o dolgoročnem sodelovanju povezan z univerzo;
– je vpisan v Poslovni register Slovenije;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja,
z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče,
ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni
bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju;
– ima poravnane vse obveznosti do Republike Slovenije;
– se je seznanil in se strinja z vsemi pogoji, ki so
navedeni v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji;
– jamči, da vse kopije, ki so priložene vlogi, ustrezajo originalom;
– jamči, da so vse navedbe, ki so podane v vlogi,
resnične in ustrezajo dejanskemu stanju;
– za upravičene stroške, ki so zajeti v metodologijo
standardnega obsega stroškov v skladu s tem javnim
razpisom, ni pridobil sredstev in ni v postopku pridobivanja le-teh iz drugih javnih virov (sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna), vključno z »de minimis« pomočjo;
– prijavitelj mora imeti za prijavljen projekt zagotovljena premostitvena sredstva za del pričakovanih
sredstev iz naslova tega razpisa, do povrnitve stroškov
s strani izvajalca javnega razpisa;
– prijavitelj mora zagotoviti izvajanje nalog s strani
usposobljenih svetovalcev, ki izpolnjujejo kadrovske pogoje v skladu s Pravilnikom.
Izvajalec javnega razpisa si pridržuje pravico, da
lahko kadar koli preveri izpolnjevanje zgoraj navedenih
pogojev in lahko od prijaviteljev kadar koli zahteva posredovanje dokazov za navedeno, kolikor niso podatki
dostopni v javnih evidencah.
6. Merila za ocenjevanje in izbor prijaviteljev
Vse pravočasne in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom
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in predmetom razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev
sredstev na podlagi naslednjih meril:
MERILO
ŠT. 1
1.1
1.2
1.3

Število inkubirancev, vključenih v univerzitetni inkubator na dan 1. 1. 2015
12 ali več inkubirancev
6 do vključno 11 inkubirancev
1 do vključno 5 inkubirancev

MERILO
ŠT. 2
2.1
2.2
2.3
2.4

Odstotek vseh študentov univerze, vpisanih v študijsko leto 2014/15, ki jih bo prijavitelj
vključil v predinkubacijske dejavnosti v koledarskem letu 2015
Več kot 10 % vpisanih študentov
Več kot 6 % do 10 % vpisanih študentov
Več kot 3 % do 6 % vpisanih študentov
Od vključno 1 % do 3 % vpisanih študentov

MERILO
ŠT. 3
3.1
3.2
3.3

Odstotek fakultet in umetniških akademij univerze, ki ji inkubator pripada v letu 2015 in
na katerih bodo izvedene informativno-animacijske delavnice
Več kot 70 % fakultet in umetniških akademij
Več kot 60 % do 70 % fakultet in umetniških akademij
Več kot 50 % do 60 % fakultet in umetniških akademij

MERILO
ŠT. 4
4.1
4.2
4.3
MERILO
ŠT. 5
5.1
5.2
5.3
MERILO
ŠT. 6
6.1
6.2
6.3
6.4

Število izvedenih dodatnih tematskih delavnic v letu 2015
16 in več dodatnih tematskih delavnic
9 do 15 dodatnih tematskih delavnic
1 do 8 dodatnih tematskih delavnic
Število izvedenih dodatnih ur svetovanja in mentoriranja
Od 251 dodatnih ur svetovanja in mentoriranja dalje
Od 101 do 250 dodanih ur svetovanja in mentoriranja
Od 50 do 100 dodatnih ur svetovanja in mentoriranja
Skupno število novoustanovljenih podjetij z vsaj enim zaposlenim, ki bodo rezultat
aktivnosti univerzitetnega inkubatorja v letu 2015
Od 7 novoustanovljenih podjetij z vsaj enim zaposlenim in dalje
Od 5 do 6 novoustanovljenih podjetij z vsaj enim zaposlenim
Od 3 do 4 novoustanovljenih podjetij z vsaj enim zaposlenim
Od 1 do 2 novoustanovljena podjetja z vsaj enim zaposlenim
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije. Prag števila točk,
nad katerim bo odobrena dodelitev sredstev je 60 točk.
Prijavitelj, ki pri posameznem merilu ne dosega spodnjega praga kriterija, bo pri tem merilu prejel 0 točk.
V primeru dveh ali več prijaviteljev z enakim številom
točk, bo imel prednost tisti, ki bo dosegel višje število točk
pri merilu št. 2, nadalje pri merilu št. 1 in nadalje pri merilu
št. 3. V primeru enakosti dveh ali več prijaviteljev tudi po
teh merilih, se bodo razpisana sredstva razdelila glede na
vrstni red prispetja, pri čemer bodo imele prednost tiste
vloge, ki bodo prispele prej. Vrstni red prispetja vlog se
ugotavlja na podlagi časa prispetja vlog na naslov izvajalca javnega razpisa. V primeru oddaje vlog na pošti, se
upošteva čas prispetja vlog na naslov izvajalca javnega
razpisa. V primeru, da bo več vlog prispelo na naslov
izvajalca javnega razpisa po pošti na isti dan, se upoštevata datum in čas oddaje vloge na pošti (datum, ura, minuta poštnega žiga). V primeru, da iz podatkov poštnega
žiga ne bosta razvidni ne ura in ne minuta predložitve,
se upošteva oddaja ob 24. uri. V primeru osebne oddaje
vloge v vložišču izvajalca javnega razpisa, se upoštevajo
datum, ura in minuta osebne oddaje vloge.

TOČKE
15
10
5
TOČKE
20
15
10
5
TOČKE
15
10
5
TOČKE
15
10
5
TOČKE
15
10
5
TOČKE
20
15
10
5
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7. Okvirna višina sredstev, ki so na voljo prijaviteljem
Skupna višina razpisanih sredstev za financiranje
je največ do 210.000,00 €, v proračunskem letu 2015.
Sredstva bodo zagotovljena na proračunski postavki 17240 – Razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo.
8. Obseg in način dodeljevanja sredstev
Z izbranimi prijavitelji bo izvajalec javnega razpisa
sklenil pogodbo o financiranju projekta. Vzorec pogodbe
je del razpisne dokumentacije.
Sredstva po tem javnem razpisu bodo prijaviteljem
dodeljena na podlagi doseženih točk, in sicer:
1. prijavitelj, ki bo dosegel prag 60 točk prejme
skupno 60.000,00 €,
2. nadalje bomo prijavitelje razvrstili glede na
število prejetih točk, dodeljenih na osnovi meril, in sicer
tako, da bodo prijavitelju, ki bo dosegel:
a) največje število točk, dodeljena dodatna sredstva v višini največ do 20.000,00 € ob hkratnem upoštevanju določila standardnega obsega stroškov in
b) drugo največje število točk, dodeljena dodatna sredstva v višini največ do 10.000,00 € ob hkratnem
upoštevanju določila standardnega obsega stroškov.
V primeru, da prijaviteljem ne bodo dodeljena vsa
razpisana sredstva, ostane del sredstev nerazporejen.
Ob predložitvi Zaključnega poročila se preveri ali
so bile vse aktivnosti iz Akcijskega načrta izvedene in
vsi zastavljeni cilji doseženi. Kolikor vse aktivnosti iz
Akcijskega načrta niso bile izvedene in/ali kolikor vsi
zastavljeni cilji niso bili doseženi, izvajalec javnega razpisa v skladu z merili zahteva vračilo sorazmernega deleža že prejetih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi, od dneva nakazila, do dneva vračila v državni
proračun Republike Slovenije.
V primeru, da upravičenec ne bo opravil več kot
polovico predvidenih aktivnosti iz Akcijskega načrta in/ali
ne bo dosegel več kot polovico zastavljenih ciljev, se pogodba prekine in izvajalec javnega razpisa zahteva vračilo vseh nakazanih sredstev v realni vrednosti, skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila, do
dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije.
9. Financiranje
Financiranje bo potekalo na osnovi metodologije standardnega obsega stroškov za posamezne vrste
aktivnosti, ki bodo nastale v obdobju od 1. 1. 2015 do
31. 12. 2015 pri prijaviteljih, ki izpolnjujejo pogoje iz točke 5 tega javnega razpisa. Prijavitelji morajo v vlogi na
razpis predložiti Akcijski načrt in predvidene rezultate,
skladne z naslednjim minimalnim obsegom izvedenih
aktivnosti:

AKTIVNOSTI

MINIMALNI OBSEG

STANDARDNI
OBSEG STROŠKOV OPIS AKTIVNOSTI
NA ENOTO

Organizacija
in izvedba
informativnoanimacijskih
delavnic

8 delavnic

300 € / delavnico

Organizacija
in izvedba
tematskih
delavnic

14 delavnic s skupaj
130 udeleženci

400 € / delavnico

Svetovanje
1.300 ur
ali mentoriranje

40 € /uro

Na informativno-animacijskih delavnicah
mora opraviti predstavitev podpornih storitev
univerzitetnega inkubatorja in ostalih aktualnih
ukrepov SPIRIT in MGRT ter spodbud za
podjetništvo.
Na tematskih delavnicah se morajo poglobljeno
obravnavati vsebine ali vsebinski sklopi, ki
so neposredno povezani s podjetništvom in
s katerimi udeleženci pridobijo specifična znanja
z obravnavanega področja.
Za svetovanje in mentoriranje se šteje osebni
obisk iz katerega je razvidno, da so podane
informacije zbrane eksplicitno za potrebe
svetovanca oziroma mentoriranca.
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V primeru, da prijavitelj ne bo dosegel v akcijskem
načrtu določenega obsega udeležencev, mora izvesti
dopolnilne aktivnosti, s katerimi bo dosegel predpisan
minimalen obseg udeležencev, ki pa niso predmet financiranja.
Prijavitelj lahko v Akcijskem načrtu predvidi tudi
izvedbo dodatnih aktivnosti, ki se upoštevajo pri točkovanju. Pri tem pa mora upoštevati standardni obseg
stroškov na način, da standardni obseg stroškov na
enoto ni presežen (npr. prijavitelj, ki bo dosegel največje število točk, lahko prejme dodatnih 20.000,00 €
vendar pa mora v tem primeru v akcijskem načrtu predvideti npr. najmanj 4 dodatne informativno-animacijske
delavnice, 17 dodatnih tematskih delavnic in 300 dodatnih svetovalnih ur).
V primeru, da je prijavitelj uvrščen na 1. mesto ali 2.
mesto, predvidi pa izvedbo dodatnih aktivnosti v manjšem obsegu dodatnih sredstev, se mu skladno s standardnim obsegom stroškov na enoto, dodatna sredstva
ustrezno sorazmerno znižajo.
V primeru, da prijavitelj predvidi tudi izvedbo dodatnih aktivnostih, pri točkovanju pa ne bo uvrščen na 1.
mesto ampak na 2. mesto, in s tem ne bi bil upravičen
do dodatnih sredstev v višini 20.000,00 €, mu predlaganih aktivnosti nad 10.000,00 €, upoštevaje standardni
obseg stroškov, ni potrebno izvesti. V primeru, da prijavitelj v Akcijskem načrtu predvidi tudi izvedbo dodatnih
aktivnosti, pri točkovanju pa ne bo uvrščen na 1. ali 2.
mesto in s tem ne bi bil upravičen do dodatnih sredstev,
mu predlaganih dodatnih aktivnosti nad zahtevanim minimalnim obsegom ni potrebno izvesti.
V posameznem obdobju lahko prijavitelj uveljavlja
le tiste aktivnosti, ki so bile izvedene v poročanem obdobju.
10. Zahtevki za izplačilo in Zaključno poročilo
Upravičenec mora posredovati izvajalcu javnega
razpisa zahtevek za izplačilo s pripadajočo dokumentacijo, kot sledi:
1. zahtevek za izplačilo za izvedene aktivnosti
od 1. 1. 2015 do 30. 4. 2015, najkasneje 8 dni po podpisu pogodbe o sofinanciranju, v višini 40 % pogodbene
vrednosti,
2. zahtevek za izplačilo za izvedene aktivnosti
od 1. 5. 2015 do 30. 6. 2015, najkasneje do 20. 7. 2015,
v višini 20 % pogodbene vrednosti,
3. zahtevek za izplačilo za izvedene aktivnosti
od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015, najkasneje do 18. 9. 2015,
v višini 20 % pogodbene vrednosti,
4. zahtevek za izplačilo za izvedene aktivnosti
od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015, najkasneje do 18. 11.
2015, v višini 20 % pogodbene vrednosti in
5. zaključno poročilo za izvedene aktivnosti od
1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, vključno z vsebinskim poročilom za izvedene aktivnosti od 1. 11. 2015 do 31. 12.
2015, najkasneje do 19. 1. 2015.
K vsakemu zahtevku za izplačilo je potrebno priložiti
Obrazec 9 (Poročilo o izvedenih aktivnostih), dopolnjen
s podatki obdobja poročanja. Druga dokazila za izvedene aktivnosti so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
11. Obveznosti upravičenca
Upravičenec s katerim bo sklenjena pogodba, bo
moral:
1. izvajalcu javnega razpisa in vsem ostalim
institucijam in njihovim pooblaščencem za spremljanje
porabe dodeljenih sredstev in preverjanja doseganja
pričakovanih rezultatov, omogočiti kontrolo realizacije
projekta in vpogled v celotno dokumentacijo projekta tudi po izteku trajanja pogodbe, skladno s predpisi
s tega področja;
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2. hraniti vso dokumentacijo v skladu s pravili
o hranjenju dokumentarnega gradiva;
3. upoštevati pravila glede prepovedi dvojnega
financiranja, v nasprotnem primeru lahko izvajalec javnega razpisa prekine pogodbo o financiranju in zahteva
od upravičenca vrnitev že izplačanih sredstev skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila do
dneva vračila;
4. projekt izvesti skladno z razpisom, razpisno
dokumentacijo in pogodbo o financiranju;
5. sproti obveščati izvajalca javnega razpisa
o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na izvedbo
aktivnosti po tem javnem razpisu;
6. zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo
sredstev;
7. striktno uporabljati ustrezne označbe izvajalca javnega razpisa in financerja javnega razpisa na
vseh dokumentih, ki so nastali v zvezi z aktivnostmi, ki
so predmet financiranja. Prav tako bo upravičenec na
svoji spletni strani objavil navedbo o izvajalcu in financerju aktivnosti;
8. izvesti informativno-animacijsko delavnico na
vsaj 50 % vseh fakultet in umetniških akademij univerze,
ki ji pripada;
9. po elektronski pošti predhodno obveščati izvajalca javnega razpisa o terminih informativno-animacijskih ter tematskih delavnic;
10. izkazati aktivno sodelovanje s kariernimi
centri univerze, ki ji pripada;
11. predstaviti aktivnosti na akademskih zborih
na vsaj 50 % vseh fakultet in umetniških akademij univerze, ki ji pripada;
12. izvesti dogodek ob koncu tedna na katerem
se bo z ustvarjalno-inovacijskim procesom kreiralo in
preverjalo poslovne ideje udeležencev;
13. posredovati izvajalcu javnega razpisa kontaktne podatke vključenih v aktivnosti univerzitetnega
inkubatorja, za potrebe izvajanja vsakoletne ankete med
uporabniki storitev;
14. spremljati stopnjo preživetja inkubirancev
vsaj tri leta po vstopu v univerzitetni inkubator;
15. na vabilo izvajalca ali financerja javnega razpisa sodelovati na nacionalnih prireditvah.
Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis
seznanja, da bodo podatki o odobrenih in izplačanih
denarnih sredstvih javno objavljeni. Objavljeni bodo
osnovni podatki o projektu, v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki
ureja varstvo osebnih podatkov.
12. Rok in način oddaje, odpiranja in dopolnitev
vlog
Oddaja vloge
Prijavitelj mora oddati izpolnjeno vlogo v papirnati
obliki, v originalu in v celoti skladno z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Prav tako mora prijavitelj predložiti celotno vlogo z vsemi prilogami na elektronskem nosilcu podatkov in v obliki (word, excel), kot
so nastali (ne skenirano). Posredovani obliki (papirnata
in elektronska) morata biti enaki. V primeru razlik se
upošteva papirnata oblika vloge.
Prijavitelj ne sme posegati v predpisane obrazce
v delu, ki za to ni predviden.
Rok za oddajo vlog je 17. 4. 2015.
Vloga se bo štela za pravočasno, če bo:
1. dostavljena osebno, v sprejemno pisarno izvajalca javnega razpisa, na naslov: SPIRIT Slovenija,
javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana,
najkasneje na dan za oddajo vlog, v času uradnih ur
agencije, med 9. in 13. uro,
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2. prispela po navadni pošti, na naslov izvajalca javnega razpisa SPIRIT Slovenija, javna agencija,
Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, do izteka roka za
oddajo vlog,
3. oddana s priporočeno pošiljko po pošti, na naslov izvajalca javnega razpisa SPIRIT Slovenija, javna
agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana najkasneje na dan za oddajo vlog, tj. ob 23.59.
Prijavitelji morajo vlogo oddati v zaprti ovojnici,
označeni z navedbo »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis
Univerzitetni inkubatorji 2015« in navedbo prijavitelja ter
njegovega naslova.
Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo najkasneje tretji delovni dan po
izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog bo na naslovu
izvajalca javnega razpisa, Verovškova ulica 60, 1000
Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo
pravočasno prejete vloge.
Vloge, ki bodo prispele po roku za oddajo vlog
in vloge, katerih ovojnice ne bodo označene skladno
z zgoraj podanimi navodili, bodo s sklepom zavržene in
neodprte vrnjene pošiljatelju.
Dopolnitve in pojasnila vlog
Prijavitelj, ki bo poslal formalno nepopolno vlogo, bo
najkasneje v 8 delovnih dneh po odpiranju pozvan k dopolnitvi. Prijavitelj, ki bo pozvan k dopolnitvi, mora vlogo
dopolniti v roku, ki ga določi komisija. Nepopolna vloga,
ki jo prijavitelj v roku ne dopolni, se s sklepom zavrže.
Dopolnitve so namenjene zagotovitvi manjkajočih podatkov ali dokumentov, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev.
Izvajalec javnega razpisa lahko kadarkoli, v času
od odpiranja do izbire, prijavitelja pozove k pojasnilu
informacij iz vloge. Prijavitelj, ki je bil pozvan k pojasnilu, mora le-to posredovati v roku 5 delovnih dni od
prejema poziva. Izvajalec lahko pozove k pojasnilu tudi
po elektronski pošti, na elektronski naslov kontaktne
osebe prijavitelja. Kolikor prijavitelj pojasnil ne posreduje
v predvidenem času, bo o pomenu informacije iz vloge
odločala komisija po prostem preudarku.
Izvajalec javnega razpisa lahko kadarkoli, v času od
odpiranja do izbire, prijavitelja pozove k posredovanju
dodatnih dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb
v vlogi. Prijavitelj, ki je pozvan k posredovanju dokazil,
mora le-ta posredovati v roku 8 delovnih dni od prejema poziva. Izvajalec lahko pozove k dopolnitvi tudi po
elektronski pošti, na elektronski naslov kontaktne osebe
prijavitelja. Kolikor prijavitelj dokumentov ne posreduje
v roku, komisija navedb iz vloge ne bo upoštevala.
Potrjevanje vlog
Formalno popolne vloge bo komisija obravnavala
skladno z določili tega javnega razpisa. Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse, skladno z navodili predpisane in izpolnjene, obrazce ter priloge. Na predlog
komisije, o izboru in dodelitvi sredstev s sklepom odloči predstojnik izvajalca javnega razpisa.
13. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni predvidoma v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. Pritožba
na sklep ni mogoča. Kolikor se prijavitelj s sklepom ne
strinja, lahko sproži upravni spor. Rezultati razpisa so
informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni
strani izvajalca javnega razpisa.
14. Podpis pogodbe
Izvajalec javnega razpisa bo izbranim prijaviteljem
posredoval sklep o dodelitvi sredstev in ga hkrati pozval
k podpisu pogodbe. Rok za podpis pogodbe je 8 dni od
dneva prejema poziva. Če se prijavitelj na poziv ne odzove v tem roku, se šteje, da je umaknil vlogo na javni
razpis.
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Če izvajalec javnega razpisa po izdaji sklepa ugotovi, da upravičenec ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa
ali da so bila sredstva prijavitelju dodeljena na podlagi
posredovanih napačnih podatkov ali zamolčanih dejstev,
pogodba o financiranju z upravičencem ne bo podpisana, sklep o dodelitvi sredstev pa razveljavljen.
15. Protikorupcijsko določilo
Vsak poizkus prijavitelja, da vpliva na obravnavo
vlog pri izvajalcu javnega razpisa, bo imel za posledico
zavrnitev njegove vloge. To velja za poizkuse vplivanja
na delo in odločitve komisije za dodelitev sredstev.
Enako velja tudi za poizkus vplivanja na delo skrbnika pogodbe, v času trajanja pogodbe o financiranju.
Vsak tak poizkus se lahko, ob ustrezni utemeljitvi tovrstnega dejanja, šteje kot razlog za prekinitev pogodbe
in se zahteva vračilo vseh nakazanih sredstev v realni
vrednosti, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od
dneva nakazila, do dneva vračila v državni proračun
Republike Slovenije.
16. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani izvajalca javnega
razpisa http://www.spiritslovenia.si pod rubriko »Javni
razpisi in naročila«.
17. Dodatne informacije
Odgovorna oseba za izvedbo javnega razpisa je
Rok Beniger.
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno po elektronski pošti, na elektronski naslov: rok.beniger@spiritslovenia.si, z navedbo zadeve »Vprašanje
JR univerzitetni inkubatorji 2015«. Vprašanja morajo
prispeti najkasneje 5 delovnih dni pred iztekom roka za
oddajo vloge. Odgovori na vprašanja bodo na spletni
strani javnega razpisa objavljeni najkasneje 3 delovne
dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da
je bilo vprašanje posredovano pravočasno.
SPIRIT Slovenija,
javna agencija za spodbujanje podjetništva,
inovativnosti, razvoja, investicij in turizma
Ob-1742/15
SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje
podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma,
Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za financiranje izvajanja
celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk
VEM na lokalnem nivoju v letu 2015
»VEM 2015«
1. Izvajalec javnega razpisa: Javna agencija za
spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija), kot posredni proračunski
uporabnik.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa:
Proračun Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list
RS, št. 102/13 in 14/15), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list
št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14,
84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14 in 14/15), Zakon o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr.
in 101/13), Zakon o podpornem okolju za podjetništvo
(Uradni list RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13), Sklep Vlade
Republike Slovenije o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (Uradni list RS, št. 80/12),
Program dela s finančnim načrtom Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovati-
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vnosti, razvoja, investicij in turizma za leti 2014 in 2015
(v nadaljevanju Program SPIRIT Slovenija), na katerega
je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdal
soglasje št. 322-13/2014/13 z dne 8. 4. 2014, in spremembe in dopolnitve Programa SPIRIT Slovenija, na
katerega je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
izdal soglasje, št. 322-13/2014/31 z dne 17. 6. 2014,
ter Pogodba št. SPIRIT-2015-172410-JB, o izvajanju in
financiranju programa Izvajanje podpornih storitev za
podjetja v letu 2015, z dne 18. 3. 2015.
3. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je na enem mestu zagotoviti kakovostne, brezplačne in na lokalnem nivoju dostopne celovite podporne storitve za spodbujanje
podjetništva (v nadaljevanju storitve) ciljni skupini za
območje Republike Slovenije. Storitve tako zajemajo
storitve celostne obravnave potencialnih podjetnikov in
presojo poslovne ideje, izvajanje postopkov registracije
ter postopkov statusnih sprememb ali izbrisa podjetij,
osnovnega svetovanja, povezanega z zagonom, rastjo
in razvojem podjetja, informiranje ter izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic.
Ciljna skupina, kateri so namenjene storitve vstopnih
točk VEM, ki so predmet financiranja po tem javnem razpisu, so mladi, študentje, ostale podporne institucije, ki
niso financirane iz javnih sredstev, potencialni podjetniki,
podjetja, samostojni podjetniki in drugi zainteresirani.
Cilj javnega razpisa je povečanje informiranosti in
znanja za premagovanje ovir na podjetniški poti v vseh
fazah podjetniškega ciklusa.
Neposredni rezultati javnega razpisa bodo:
– novoustanovljena podjetja,
– osnovna svetovanja ciljni skupini razpisa in
– izvedene informativno-promocijske in tematske
delavnice na temo podjetništva.
4. Vloga in skupna vloga
Na javnem razpisu lahko kandidira en prijavitelj
ali skupina prijaviteljev, sestavljena iz nosilca vloge –
prijavitelja in partnerjev prijavitelja, ki predloži ustrezni
pravni akt o skupni izvedbi storitev v okviru vstopnih
točk VEM (npr. pogodbo o sodelovanju). Samostojni
prijavitelj lahko opravlja aktivnosti v lokalnih pisarnah
znotraj statistične regije. S samostojno vlogo lahko prijavitelji kandidirajo le v statističnih regijah, kjer je potrebna
izvedba le enega ali dveh svežnjev storitev. V primeru
skupne vloge si prijavitelj in partnerji aktivnosti razdelijo
tako, da vsak od partnerjev opravlja aktivnosti v lokalnih
pisarnah znotraj statistične regije na način, da zagotovijo pokritost celotne statistične regije, vsak prijavitelj
ali partner pa lahko izvede največ dva svežnja storitev.
Prijavitelju in vsakemu partnerju v izbrani skupni vlogi bo
podeljen naziv vstopne točke VEM.
Skupna vloga je vloga, v kateri enakopravno nastopa prijavitelj in partner prijavitelja, ki mora ob prijavi predložiti pravni akt o skupni izvedbi storitev v okviru
vstopnih točk VEM, iz katerega bo nedvoumno razvidno
(i) imenovanje nosilca skupne vloge, (ii) pooblastilo nosilcu skupne vloge in odgovorni osebi za podpis vloge
in komunikacijo z agencijo v njihovem imenu, (iii) število
lokalnih pisarn in njihov naslov, na katerem bo posamezen prijavitelj oziroma partner izvajal storitve, (iv) izjava,
da so vsi sodelujoči v skupni vlogi seznanjeni z navodili
in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev sredstev in
da z njimi v celoti soglašajo (v) pooblastilo nosilcu skupne vloge za podpis pogodbe z agencijo ter (vi) izjavo,
da prijavitelj in partnerji prijavitelja agenciji odgovarjajo
neomejeno solidarno.
Prijavitelj in vsak partner v skupni vlogi mora izpolnjevati vse pogoje iz 6. točke javnega razpisa.
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Prijavitelj je tisti, s katerim bo agencija sklenila pogodbo o financiranju.
5. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja
brezplačnih storitev vstopnih točk VEM na lokalnem
nivoju (v vseh statističnih regijah na območju Republike
Slovenije) za ciljno skupino v letu 2015 na način, da
bodo storitve kar najbolj dostopne vsem potencialnim
uporabnikom.
Prijavitelj ali prijavitelj s partnerji mora izvesti sveženj storitev z minimalno pričakovanimi rezultati. Obrazložitve določenih storitev so opisane v splošnih navodilih prijaviteljem za pripravo vloge na javni razpis.
Sveženj storitev:
Storitev

Rezultat
CELOSTNA OBRAVNAVA
Celostna obravnava potencialnega podjetnika –
Obravnava potencialnih podjetnikov, ki bodo deležni
spremljanje aktivnosti od razvoja in presoje podjetniške
celostne obravnave in bodo imeli primerno poslovno
ideje do morebitne registracije podjetja.
idejo, bodo registrirali podjetje.
STORITVE e-VEM
Izvajanje postopkov registracije ter postopkov statusnih
Celoletno izvajanje storitev.
sprememb ali izbrisa podjetij (e-VEM).
INFORMIRANJE
Posredovanje informacijskih paketov in informiranje ciljne Tedensko posredovanje informacijskih paketov (spletni
skupine.
priročnik, ki ga pripravi agencija) z vključevanjem
informacij lokalnega značaja ter posredovanje
informacij po telefonu ali fizično.
IZVEDBA DELAVNIC
Izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic. Izvedenih vsaj 6 delavnic za potencialne podjetnike
in MSP letno (od tega ena na temo socialnega
podjetništva).
OSNOVNA IN INFORMATIVNA SVETOVANJA
Izvajanje osnovnega svetovanja.
Letno izvedenih vsaj 250 osnovnih svetovanj, ki
vključujejo tudi vsaj 10 mobilnih osnovnih svetovanj in
svetovanja zainteresiranim za socialno podjetništvo.
DRUGE AKTIVNOSTI VSTOPNIH TOČK VEM
Pridobivanje ključnih informacij lokalnega in regionalnega značaja.
Povezovanje z deležniki na regionalnem oziroma v lokalnem okolju (podjetji, občinami, šolami, ostalimi subjekti
podpornega okolja za podjetništvo …)
Evidentiranje administrativnih ovir pri poslovanju podjetij in predlaganje ukrepov za odpravo (s strani uporabnikov
storitev).
Letna izvedba ankete o zadovoljstvu med uporabniki podpornih storitev po enotni metodologiji, ki jo pripravi
agencija.
Sodelovanje na nacionalnih prireditvah na vabilo ministrstva ali agencije.
Najmanj 80 % udeležba na izobraževanjih in usposabljanjih za svetovalce vstopnih točk VEM, ki so izvedena
s strani agencije.
Prijavitelj ali prijavitelj s partnerji mora izvajati zgoraj
navedene svežnje storitev v lokalnih pisarnah vstopnih
točk VEM, od katerih je ena lahko sedež vstopne točke
VEM. Vsaka vstopna točka VEM pa lahko izvaja največ
dva svežnja storitev, ne glede na število lokalnih pisarn.
Izjema je Osrednjeslovenska statistična regija, kjer je
potrebno v Mestni občini Ljubljana zagotoviti izvedbo
treh svežnjev storitev zaradi nadpovprečne koncentracije števila prebivalcev in podjetij.
Vsaka lokalna pisarna vstopne točke VEM mora zagotavljati storitve za vse občine, ki jih pokriva, obenem
pa morajo vse vstopne točke VEM v posamezni statistični regiji s storitvami svojih lokalnih pisarn zagotavljati
geografski pokritost celotne statistične regije.
Prijavitelj ali partner prijavitelja se na razpis lahko
prijavi samo enkrat. Najmanjše število izvedenih sve-
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žnjev storitev je zapisanih v tabeli v poglavju 9. Obseg
in način dodeljevanja sredstev. Z lokalnimi pisarnami je
potrebno zagotoviti pokritost s storitvami iz svežnja storitev v vseh občinah in vseh statističnih regijah za ciljno
skupino javnega razpisa v obdobju od dneva prijave na
razpis do 31. 12. 2015. Posebna pozornost mora biti
namenjena temu, da bodo posamezne lokalne pisarne
vstopnih točk VEM smiselno locirane oziroma razporejene v statistični regiji, in sicer tako, da bo omogočena čim
lažja dostopnost vsem prebivalcem statistične regije.
Če se bo pri ocenjevanju izkazalo, da v posamezni
statistični regiji ni mogoče izvajati števila svežnjev storitev, kot so opredeljeni v tabeli v poglavju 9. Obseg in
način dodeljevanja sredstev (na razpis ne bomo prejeli
ustrezne vloge), bo kot ustrezna obravnavana vloga,
v kateri načrtujejo izvajanje manjšega števila svežnjev
storitev, vendar ne več kot za en sveženj storitev manjšega od prvotno načrtovanega števila svežnjev storitev. V primeru, da bo ta vloga izbrana, se bo vrednost
sredstev prilagodila glede na dejansko število izvedenih
svežnjev storitev.
Prijavitelj ali prijavitelj s partnerji mora k vlogi priložiti Akcijski načrt izvajanja celovitih podpornih storitev za
obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Aktivnosti morajo
biti načrtovane za celotno obdobje, z namenom doseganja najmanj zgoraj navedenih pričakovanih rezultatov
(svežnjev storitev), ki jih mora doseči do 31. 10. 2015.
6. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za kandidiranje in ne bodo skladne s predmetom in namenom
javnega razpisa, bodo zavrnjene in jih komisija ne bo
ocenila na podlagi meril iz 7. točke tega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge.
Splošni pogoji za prijavitelja oziroma partnerja prijavitelja (v nadaljevanju prijavitelj):
Prijavitelj mora ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:
– je vpisan v Poslovni register Slovenije;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja,
z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče,
ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni
bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju;
– ima poravnane vse obveznosti do Republike Slovenije;
– se je seznanil in se strinja z vsemi pogoji, ki so
navedeni v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji;
– jamči, da vse kopije, ki so priložene vlogi, ustrezajo originalom;
– jamči, da so vse navedbe, ki so podane v vlogi,
resnične in ustrezajo dejanskemu stanju;
– za stroške, ki so upravičeni stroške v skladu s tem
razpisom, ni pridobil in ni v postopku pridobivanja financiranja iz drugih javnih virov (sredstev evropskega,
državnega ali lokalnega proračuna), vključno z de minimis pomočjo;
– mora imeti za prijavljen projekt zagotovljena premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz
naslova tega razpisa do povrnitve stroškov s strani
agencije.
Agencija si pridržuje pravico, da lahko kadar koli
preveri izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev, in lahko
od prijaviteljev kadar koli zahteva posredovanje dokazov za navedeno, kolikor niso podatki dostopni v javnih
evidencah.
Posebni pogoji za prijavitelja oziroma partnerja prijavitelja (v nadaljevanju prijavitelj):
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Osnovni pogoji
– prijavitelj ne more biti univerzitetni inkubator kot
subjekt inovativnega okolja, vpisan v evidenco, v skladu
z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni
list RS, št. 102/07, 57/12 in 82/13) in Pravilnikom o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (Uradni
list RS, št. 25/08);
– prijavitelj in partner mora imeti sedež v statistični
regiji, za katero se prijavlja, in v eni izmed občin, ki jo bo
pokrival z izvajanjem svežnja storitev;
– prijavitelj lahko izvede tudi več svežnjev storitev,
kot je določeno za posamezno statistično regijo, vendar
sam največ dva svežnja storitev. Izjema je Osrednjeslovenska regija, kjer je potrebno v Mestni občini Ljubljana
zagotoviti izvedbo treh svežnjev storitev, ki jih lahko izjemoma izvede prijavitelj sam oziroma skupaj s partnerji;
– prijavitelj mora zagotavljati lokacijsko dostopnost
storitev
– v primeru, da se na razpis prijavi prijavitelj samostojno z enim svežnjem storitev, mora:
– imeti sedež v statistični regiji, za katero se prijavlja, in v eni izmed občin, ki jo bo pokrival z izvajanjem
storitev,
– mora izvesti sveženj storitev z najmanj pričakovanimi rezultati iz javnega razpisa;
– v primeru, da prijavitelj nastopa s partnerji ali
da se kateri od njih prijavlja za izvedbo dveh svežnjev
storitev, mora razdeliti lokalne pisarne po posamezni
statistični regiji na način:
– da vsaka lokalna pisarna zagotavljati pokritost
geografsko zaokroženih občin ene statistične regije, ki
jo pokriva, ter da skupaj zagotavljajo izvajanje storitev
v vseh občinah posamezne statistične regije,
– da posamezna lokalna pisarna ne sme pokrivati
istih občin kot druga;
– prijavitelj je aktivnosti svetovanja in izvajanja delavnic znotraj svežnja storitev že opravljal v obdobju od
1. 1. 2015 do oddaje vloge;
– prijavitelj in partnerji se lahko prijavi za izvajanje
svežnjev storitev samo v statistični regiji v kateri ima
sedež;
– prijavitelj mora v vsaki lokalni pisarni zagotoviti
najmanj dva svetovalca (natančnejši pogoji so navedeni
v točki »Kadrovski pogoji«);
– prijavitelj mora v vsaki lokalni pisarni zagotoviti
prisotnost svetovalcev v skupnem obsegu najmanj 40
ur na teden, pri čemer mora biti zagotovljena prisotnost
vsaj enega svetovalca najmanj 4 ure na dan, vse delovne dni v tednu.
Tehnična in prostorska sposobnost prijavitelja
Prijavitelj mora na vsaki lokaciji zagotavljati:
– prostor za sprejem strank, kjer je zagotovljena
zasebnost;
– primerno strojno opremo, s katero se lahko opravlja postopke VEM, in samostojno kvalificirano digitalno
potrdilo.
Kadrovski pogoji
Prijavitelj mora v vsaki lokalni pisarni zagotoviti prisotnost vsaj dveh oseb, ki izpolnjujeta naslednje pogoje:
– da ima na dan z dnem prijave na razpis veljavno
podjemno ali delovno razmerje s prijaviteljem za polni
delovni čas, najmanj za obdobje do 31. 12. 2015;
– najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo,
pridobljeno po študijskem programu prve stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo. Svetovalec, ki je
pridobil tehnične pravice za opravljanje storitev preko
sistema e-VEM pred uveljavitvijo Pravilnika o točkah
VEM (Uradni list RS, št. 17/09), to je pred 5. 3. 2009, ima
lahko najmanj višjo strokovno izobrazbo;
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– svetovalne izkušnje s podjetji ter potencialnimi
podjetniki v obdobju od 1. 1. 2014 do objave razpisa
s področij priprave poslovnih načrtov, marketinga, vodenja podjetij, gospodarskega in statusnega prava, upravljanja s človeškimi viri, družbene odgovornosti podjetij
in socialnega podjetništva, internacionalizacije podjetij
ter državnih spodbud. Svetovalec mora izkazati najmanj
eno referenco iz vsakega področja;
– vsaj 3 leta delovnih izkušenj na zgoraj navedenih
področjih;
– aktivno znanje slovenskega jezika in aktivno znanje vsaj še enega uradnega jezika Evropske unije.
Ob prijavi mora imeti samostojni prijavitelj oziroma konzorcij že usposobljene svetovalce za upravljanje
z aplikacijo e-VEM ter razpolaganje z aplikacijo e-VEM.
Pri tem veljajo naslednje omejitve:
– prijavitelj za regijo z enim svežnjem storitev mora
imeti ob prijavi vse usposobljene svetovalce in razpolagati z aplikacijo e-VEM;
– prijavitelj za regijo z dvema svežnjema storitev
mora imeti ob prijavi 1/2 usposobljenih svetovalcev in vsaj
1/2 lokalnih pisarn mora razpolagati z aplikacijo e-VEM
– prijavitelj za regijo s tremi in več svežnji storitev pa
mora imeti ob prijavi 2/3 usposobljenih svetovalcev in vsaj
2/3 lokalnih pisarn mora razpolagati z aplikacijo e-VEM
Ostali svetovalci, ki pred sklenitvijo pogodbe med
prijaviteljem in agencijo nimajo tehničnih pravic za opravljanje storitev preko sistema e-VEM, se morajo takoj
po sklenitvi pogodbe in pred začetkom dela s sistemom
e-VEM udeležiti obveznega usposabljanja, ki ga za delo
s sistemom e-VEM brezplačno organizira Ministrstvo
za javno upravo. Če se svetovalec pred začetkom dela
s sistemom e-VEM ne more udeležiti usposabljanja,
ker to ni bilo organizirano, lahko vseeno prične z delom
s sistemom e-VEM, vendar se mora udeležiti prvega naslednjega usposabljanja. V primeru, da izbrani prijavitelj
ali partner še nima statusa eVEM točke, bo agencija po
opravljenem usposabljanju v skladu z Zakonom o sodnem registru, člen 1.č, zaprosila za dodelitev statusa
eVEM točke temu prijavitelju oziroma partnerju.
7. Merila za ocenjevanje in izbor prijaviteljev
Vse vloge, ki izpolnjujejo pogoje in so formalno popolne, bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
Št.
1
2
3
4

MERILO
Število osnovnih svetovanj, ki bodo izvedena v letu 2015
Število tematskih delavnic za ciljno skupino delujočih podjetij in potencialnih podjetnikov, ki bodo
izvedene v letu 2015
Število mobilnih svetovanj, ki bodo izvedena v letu 2015
Število osnovnih svetovanj, ki so bila izvedena v letu 2014
Največje možno skupno število točk
Podrobneje obrazložena merila so del razpisne dokumentacije.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na voljo prijaviteljem
Skupna okvirna višina razpisanih sredstev iz proračuna za leto 2015 je 600.000,00 EUR.
Z javnim razpisom upravičencem dodeljujemo sredstva za aktivnosti, izvedene v letu 2015. Sredstva bodo
zagotovljena na proračunski postavki 172410 – razvoj
podpornega okolja za malo gospodarstvo Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo.
9. Obseg in način dodeljevanja sredstev
V okviru javnega razpisa bo agencija izbrala eno
vlogo prijavitelja ali eno skupno vlogo prijavitelja s par-
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tnerji za vsako statistično regijo. Prijavitelj ali partner
s prijavitelji mora v posamezni statistični regiji izvesti
število svežnjev storitev, kot je določeno v tabeli: Razdelitev svežnjev storitev po statističnih regijah, ki se
izvajajo vsak na svoji lokaciji. Izjema je Osrednjeslovenska regija, kjer je potrebno zaradi nadpovprečne
koncentracije števila prebivalcev in podjetij v Mestni
občini Ljubljana zagotoviti izvedbo treh svežnjev storitev, ki jih lahko izjemoma izvede prijavitelj sam oziroma
skupaj s partnerji. Število svežnjev storitev je določeno
glede na površino statistične regije, število prebivalstva,
število podjetij v statistični regiji in koeficient ogroženosti
statistične regije.
Tabela: Razdelitev svežnjev storitev po statističnih
regijah

Statistična regija
Pomurska
Podravska
Koroška
Savinjska
Zasavska
Spodnjeposavska
Jugovzhodna Slovenija
Osrednjeslovenska
Gorenjska
Notranjsko-kraška
Goriška
Obalno-kraška
Skupaj

Najmanjše št. svežnjev storitev
2
4
2
4
1
1
2
5 (3+2)
3
2
4
2
32

Znesek na statistično regijo za leto
2015 v EUR
37.500,00
75.000,00
37.500,00
75.000,00
18.750,00
18.750,00
37.500,00
93.750,00
56.250,00
37.500,00
75.000,00
37.500,00
600.000,00

Seznam statističnih regij in njim pripadajočih občin je naveden v publikaciji Slovenske regije v številkah 2014 Statističnega urada Republike Slovenije
(http://www.stat.si/doc/pub/REGIJE-2014.pdf).
Prijavitelj ali prijavitelj s partnerji lahko izvede tudi
več svežnjev storitev, kot je določeno za posamezno
statistično regijo, vendar sam največ dva svežnja storitev, razen v Osrednjeslovenski regiji. Prav tako lahko
izvaja večji obseg storitev, kot je določeno v svežnju
storitev. V primeru, da prijavitelj ali prijavitelj s partnerji
izvede več svežnjev storitev, kot je določeno za posamezno statistično regijo, in v primeru da se izvede večji
obseg storitev, kot je določeno v svežnju storitev, te storitve niso dodatno financirane s strani agencije. V obeh
primerih se vrednost sredstev, namenjenih za izvajanje
storitev v okviru svežnja storitev vstopnih točk VEM za
posamezno statistično regijo, ne spremeni.
10. Financiranje
Financiranje bo potekalo na osnovi metodologije standardnega obsega stroškov za posamezne vrste
aktivnosti. Prijavitelji morajo v vlogi na razpis predložiti Akcijski načrt izvajanja celovitih podpornih storitev
(Obrazec 7).
Pri izračunu standardnega obsega stroškov je bil
upoštevan strošek dela svetovalcev, strošek zunanjih
izvajalcev za izvedbo delavnic in strošek usposabljanja
in izobraževanja svetovalcev. Na osnovi teh stroškov je
določen standardni obseg stroškov za sofinanciranje
enega svežnja storitev, ki znaša največ 18.750,00 EUR
za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 10. 2015.
Obseg načrtovanih in doseženih rezultatov projekta
po aktivnostih bo osnova za izplačilo sredstev v primeru
uspešne kandidature na razpisu. Načrtovani rezultati
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v vlogi bodo morali biti tekom leta doseženi 100 %. V nasprotnem primeru zahtevki za izplačilo ne bodo odobreni
in izplačani v celoti.
Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2015 do
31. 10. 2015.
Sredstva bodo izbranim prijaviteljem, s katerimi bo
sklenjena pogodba o financiranju, izplačana na osnovi
potrjenega zahtevka za izplačilo in poročila o izvedenih
aktivnostih.
11. Zahtevki za izplačilo
Izbrani prijavitelj mora poslati:
– 1. zahtevek za izvedene aktivnosti od 1. 1. 2015
do 31. 5. 2015 najkasneje do 15. 6. 2015,
– 2. zahtevek za izvedene aktivnosti od 1. 6. 2015
do 31. 8. 2015 najkasneje do 15. 9. 2015,
– 3. zahtevek za izvedene aktivnosti od 1. 9. 2015
do 31. 10. 2015 najkasneje do 13. 11. 2015.
12. Zahteve za izbranega prijavitelja in partnerje
prijavitelja
Izbrani prijavitelji ali prijavitelji s partnerji, s katerim
bo sklenjena pogodba, bodo morali:
– agenciji ter vsem ostalim institucijam in njihovim pooblaščencem za spremljanje porabe dodeljenih
sredstev in preverjanja doseganja pričakovanih rezultatov, omogočiti kontrolo realizacije projekta in vpogled
v celotno dokumentacijo projekta tudi po izteku trajanja
pogodbe;
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom
najmanj deset let oziroma v skladu z veljavnimi predpisi;
– upoštevati pravila glede prepovedi dvojnega financiranja in zagotavljati pravilnost podatkov, kot je
navedeno v vzorcu pogodbe o financiranju;
– aktivnosti izvesti v skladu z razpisom, razpisno
dokumentacijo in pogodbo o financiranju, v nasprotnem
primeru je agencija upravičena odstopiti od pogodbe
o financiranju in zahtevati od upravičenca vrnitev že
izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila;
– sproti pisno obveščati agencijo o objektivnih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izvajanje projekta;
– zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo sredstev;
– striktno uporabljati ustrezne označbe agencije in
financerja javnega razpisa na vseh dokumentih, ki so
nastali v zvezi z aktivnostmi, ki so predmet financiranja.
Prav tako bo upravičenec na svoji spletni strani objavil
navedbo o izvajalcu in financerju aktivnosti.
Prijavitelj in partnerji prijavitelja se strinjajo, da se
bodo podatki o aktivnostih, ki jih izvaja vstopna točka
VEM, lahko objavljali. Objave podatkov o projektu in prejemnikih sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki
ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom,
ki ureja varstvo osebnih podatkov.
13. Rok in način oddaje, odpiranja in dopolnitev
vlog
Oddaja vloge
Prijavitelji morajo oddati izpolnjeno vlogo v papirni
obliki, v originalu in v celoti v slovenskem jeziku skladno
z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Prav
tako mora prijavitelj predložiti celotno vlogo z vsemi prilogami na zgoščenki. Vsebina vloge mora biti urejena po
zaporedju obrazcev iz razdelka VI. Obrazci in dokazila
razpisne dokumentacije. Posredovana papirna in elektronska oblika vloge morata biti enaki, v primeru razlik
se bo upoštevala papirna oblika vloge.
Rok za oddajo vlog je 17. 4. 2015.
Vloga se bo štela za pravočasno, če bo:
– dostavljena osebno v glavno pisarno agencije,
na naslovu: SPIRIT Slovenija, javna agencija za spod-
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bujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in
turizma, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, do roka
za oddajo vlog, do 12. ure;
– prispela po navadni pošti na naslov SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje podjetništva,
inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, Verovškova
ulica 60, 1000 Ljubljana, do izteka roka za oddajo vlog;
– oddana s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje
podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma,
Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, najkasneje na dan
izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji morajo vlogo oddati v zaprti ovojnici,
z navedbo »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis VEM
2015« in navedbo prijavitelja ter njegovega naslova.
Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo 23. 4. 2015 v prostorih agencije
na naslovu Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Odpiranje prejetih vlog ne bo javno. Odpirajo se samo vloge, ki
so prispele pravočasno. Vloge, ki bodo prispele po roku,
ki je določen za oddajo vlog ter vloge, katerih ovojnice
ne bodo označene kot je zgoraj določeno, bodo s sklepom zavržene.
Dopolnitve in pojasnila vlog
Prijavitelj, ki bo poslal formalno nepopolno vlogo, bo
v 8 dneh po odpiranju pozvan, da jo dopolni. Prijavitelj,
ki je bil pozvan na dopolnitev vloge, mora vlogo dopolniti v roku, ki ga določi komisija. Nepopolna vloga, ki jo
prijavitelj v roku za dopolnitev ne dopolni, se zavrže.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na
preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve sredstev.
Dopolnitve vlog so namenjene zagotovitvi manjkajočih podatkov in dokumentov, ki izkazujejo izpolnjevanje razpisnih pogojev in meril ob izteku roka za vložitev
vloge.
Agencija lahko kadarkoli v obdobju od odpiranja do
izbire prijavitelja pozove prijavitelja k pojasnilu informacij
iz vloge ali k posredovanju dodatnih dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb v vlogi (niso predvidena v javnem razpisu) in o katerih se ne vodi uradne evidence.
Prijavitelj, ki je bil pozvan k pojasnilu, mora le-to posredovati v roku 8 dni od prejema poziva. Kolikor prijavitelj
v roku pojasnil oziroma dokumentov ne posreduje, bo
agencija o pomenu informacije odločilo po prostem preudarku oziroma navedbo v vlogi brez priloženih dokazil
ne bo upoštevalo.
14. Ocenjevanje vlog: formalno popolne vloge bo
obravnavala komisija po pogojih in merilih, ki so sestavni
del javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Vloga se
šteje kot formalno popolna, če vsebuje, v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji, izpolnjene in opremljene
obrazce ter priloge.
15. Obveščanje o izboru: na podlagi predloga strokovne komisije bo agencija izdala sklepe, s katerimi odloči o vlogah na javni razpis. Prijavitelji bodo o rezultatih
razpisa obveščeni v roku 60 dni od datuma odpiranja
vlog. Pritožba na sklep ni mogoča, kolikor pa se prijavitelj s sklepom ne strinja, lahko sproži upravni spor.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo
objavljeni na spletni strani agencije.
16. Podpis pogodbe
Agencija bo izbranemu prijavitelju posredovala
sklep o dodelitvi sredstev in ga hkrati pozvala k podpisu
pogodbe. Rok za podpis pogodbe znaša 8 dni od dneva prejema sklepa o dodelitvi sredstev. Če se prijavitelj
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na poziv ne odzove v tem roku se šteje, da je vlogo
umaknil.
Če agencija po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev
ugotovi, da izbran prijavitelj ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa ali da so bila sredstva izbranemu prijavitelju
dodeljena na podlagi posredovanih napačnih podatkov
ali zamolčanih podatkov, ki bi vplivali na oceno projekta
po merilih iz javnega razpisa, pogodba o financiranju
z izbranim prijaviteljem ne bo podpisana, sklep o dodelitvi sredstev pa razveljavljen.
17. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Javni razpis in celotna razpisna dokumentacija so
na voljo na spletni strani agencije. Kontaktna oseba je
mag. Dominika Sambolič, e-naslov: dominika.sambolic@spiritslovenia.si. Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila (v zadevo
obvezno navedite: Vprašanje – javni razpis VEM 2015),
posredovanega na naslov: vem@spiritslovenia.si, in sicer najkasneje 5 delovnih dni pred rokom za oddajo
vloge. Vprašanja zainteresiranih prijaviteljev in odgovori
agencije bodo najkasneje 3 delovne dni pred rokom za
oddajo vloge objavljeni na spletnem naslovu agencije.
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Ob-1731/15
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma,
ob smiselni uporabi Zakona o javnih financah in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, Programa dela s finančnim načrtom SPIRIT Slovenija, javne
agencije za leto 2014 in 2015 in pogodbe, sklenjene
med SPIRIT Slovenija, javno agencijo in Turistično zvezo Slovenije za leto 2015, s katero SPIRIT Slovenija,
javna agencija prenaša izvedbo omenjenega ukrepa na
Turistično zvezo Slovenije, objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje prireditev turističnih društev
v letu 2015
1. Ime oziroma naziv in sedež subjekta, ki podeljuje
sredstva: Turistična zveza Slovenije (TZS), Miklošičeva
ulica 38, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet tega poziva
je dodelitev sredstev za prireditev turističnih društev
v letu 2015.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na poziv se lahko prijavi vsako turistično društvo
(v nadaljevanju TD), registrirano v Sloveniji, ki deluje
najmanj dve leti, to je najmanj od 27. 3. 2013 in ima poravnane vse finančne obveznosti do TZS.
Vsako TD lahko kot prijavitelj v okviru tega poziva
prijavi le eno prireditev, ki traja en dan ali največ tri dni
skupaj. Posamezna prireditev je lahko na razpis prijavljena enkrat (več društev ne more prijaviti iste prireditve). Kolikor bo društvo kandidiralo za sofinanciranje
več kot ene prireditve ali bo ena prireditev prijavljena
večkrat, bodo tovrstne prijave izločene.
TD, ki je kandidiralo za sredstva v letu 2014 in ni
oddalo popolnega vsebinskega in finančnega poročila
o izvedbi prireditve 2014 (v okviru lanskega javnega razpisa) v predpisanem roku oziroma ni o tem pravočasno
obvestilo TZS, ne more kandidirati na letošnjem razpisu.
4. Merila za izbor prejemnikov sredstev
Prejemniki sredstev in višina dodeljenih sredstev
bodo odvisni od naslednjih kriterijev:
1. Značaj in vsebina prireditve (stopnja prispevanja h kakovosti turistične ponudbe destinacije in povezovanju dediščine, naravnih vrednot in doživetij)

2. Število posameznih subjektov pri organizaciji
prireditve (turistična društva, lokalne turistične organizacije, občine, kulturne in druge ustanove)
3. Tržna naravnanost (kakovost načrta trženja
prireditve)
4. Sejemska predstavitev
5. Število prenočitev turistov v občini na kvadratni kilometer
6. Možnost aktivnega sodelovanja obiskovalcev
pri izvedbi prireditve
7. Spremljajoča ponudba prireditve
8. Objava prireditev na portalu TZS/SPIRIT
9. Članstvo v TDO oziroma TZS
TZS bo sofinancirala prireditve, ki bodo ustrezale pogojem razpisa in bodo dosegle najmanj 60 točk.
Projekti, ki bodo ocenjeni z manj kot 60 točkami bodo
izločeni. Sredstva, ki so na razpolago, se bodo delila do
porabe sredstev.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago: skupna višina sredstev, ki se na podlagi tega razpisa dodeljuje, znaša 140.000,00 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: sredstva, ki bodo dodeljena posameznim društvom, morajo biti porabljena v obdobju od 2. 1. 2015
do 16. 11. 2015.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za
dodelitev sredstev
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je
zadnji dan roka za oddajo prijav, to je do dne 24. 4.
2015, najkasneje do 14. ure prispela na sedež Turistične zveze Slovenije, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljub
ljana, VI. nadstropje v tajništvu. Šteje se, da je prijava
pravilno označena, če je na ovojnici označeno »Javni
razpis – Sofinanciranje prireditev turističnih društev – Ne
odpiraj«. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave
bodo vrnjene prijavitelju neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake pošiljke označen pošiljatelj.
8. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: ocenjevalna komisija bo z odpiranjem prijav pričela dne, 4.5.
in 5. 5. 2015 ob 10. uri na TZS, Miklošičeva ulica 38,
1000 Ljubljana. Odpiranje ni javno.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu poziva
Prijavitelji bodo o izboru in dodelitvi sredstev, ki
bodo dana TD, elektronsko obveščeni v roku najpozneje
30 dni od dneva, ko bo končano odpiranje prijav.
Prijavitelju, ki je pridobil pravico do sofinanciranja
na podlagi sklepa o izbiri, se izda posamična odločba
o upravičenosti do sofinanciranja, ki se prijavitelju pošlje
skupaj s pogodbo o sofinanciranju v podpis. V primeru,
da se prijavitelj v roku 8-ih dni od prejema poziva ne
odzove s podpisom pogodbe, se šteje, da je umaknil
prijavo za sofinanciranje.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dobijo dodatne informacije: vse dodatne informacije
v zvezi s razpisom dobite na Turistični zvezi Slovenije,
pri Karmen Burger, na tel. 031/343-069, vsak delovnik
od 11. ure do 14. ure oziroma po elektronski pošti: karmen.burger@turisticna-zveza.si.
11. Kraj, kjer lahko zainteresirani dobijo razpisno
dokumentacijo: vsa razpisna dokumentacija je na voljo
na spletni strani TZS, www.turisticna-zveza.si.
Turistična zveza Slovenije
Ob-1717/15
ELES, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,
v skladu s predpisi o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja
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razpis
za javno zbiranje ponudb
za odprodajo odpadnega materiala iz RTP Kleče
Rok za prejem ponudb: 22. 4. 2015, do 9.30. Javno
odpiranje ponudb isti dan, ob 10. uri, na naslovu ELES,
d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, dvorana B (IV.
nadstropje).
Podrobnejša razpisna dokumentacija dostopna na
spletni strani: http://www.eles.si/aktualni_razpisi.aspx.
ELES, d.o.o.
Št. 122-01/2015-412

Ob-1696/15

Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre,
62/10 – ZUPJS in 57/12) ter 8. člena Odloka o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Jezersko (Uradni vestnik Občine
Jezersko, št. 04/2014), Občina Jezersko objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe
pomoči na domu v Občini Jezersko
1. Naziv in naslov koncedenta: Občina Jezersko, Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko, telefon:
04/254-51-10, faks: 04/254-51-10, e-pošta: obcina@jezersko.si.
2. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije
za izvajanje javne službe pomoči na domu v Občini
Jezersko.
3. Vrsta storitve
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo
upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih
primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti
institucionalno varstvo in vključuje:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih;
– gospodinjsko pomoč;
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
4. Obseg storitve: predvideni obseg storitve je povprečno 110 ur efektivnega dela na mesec oziroma ena
zaposlena oskrbovalka oziroma oskrbovalec (v nadaljevanju se beseda »oskrbovalka« razume kot osebo
ženskega oziroma moškega spola). Storitev se v času
razpisa ne izvaja, zato se v prvih letih po podelitvi koncesije predvideva zaposlitev oskrbovalke za polovični
delovni čas, nadalje pa postopni prehod na zaposlitev
ene cele oskrbovalke in s tem posledično prilagajanje
pogodbe o izvajanju koncesije.
5. Pravna podlaga:
– Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr.,
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in
57/12);
– Pravilnik o koncesijah na področju socialnega
varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08, 45/11);
– Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11,
111/13);
– Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06,
8/07, 51/08, 5/09, 6/12);
– Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za
izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 67/06);
– Odlok o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 04/2014);
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– Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list
RS, št. 40/12 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314,
105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13
– ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 –
ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415,
101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14 in 95/14);
– Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in
socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94,
18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 40/97, 56/98, 56/98,
76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 77/07, 60/08,
75/08, 89/10, 107/11, 26/12, 40/12, 46/13);
– drugi predpisi s področja socialnega varstva.
6. Trajanje koncesije: koncesija se podeli za obdobje 10 let z možnostjo podaljšanja na predlog koncesionarja, vendar največ še za čas, za katerega je bila
sklenjena koncesijska pogodba. Predvideni začetek izvajanja storitve je 1. 9. 2015.
7. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati
Javno službo pomoč družini na domu na območju
Občine Jezersko lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje
te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali,
da je fizična oseba, ki je v Republiki Slovenije registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov
in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi
podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve,
za katero se razpisuje koncesija,
– da ima izdelan podroben program dela izvajanja
storitve,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve,
– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost za
izvajanje storitve.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti k ponudbi, so določena v razpisni dokumentaciji.
8. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: koncesija se razpisuje za območje celotne Občine Jezersko.
9. Število koncesij, ki se podeli na javnem razpisu:
na javnem razpisu se podeli ena koncesija za območje
celotne Občine Jezersko.
10. Uporabniki storitve, za katere se razpisuje koncesija
Uporabniki storitve so osebe s stalnim prebivališčem v Občini Jezersko, ki jim preostale psihofizične
sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno
počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju
tako, da jim za določen čas ni potrebno institucionalno
varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani
obliki. Do pomoči so upravičeni občani, ki so:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali
pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje;
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po
oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata
občasno oskrbo na domu;
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica
do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih
funkcij;
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami
zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po
oceni pristojnega centra za socialno delo brez obča-
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sne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno
življenje;
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju,
ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
11. Ureditev delovnega razmerja zaposlene oskrbovalke: delovno razmerje oskrbovalke se ureja v skladu
s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega
varstva.
12. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev, ki so predmet
koncesije:
1. Podatki o ponudniku (Obrazec 1),
2. Ponudba (Obrazec 2) obvezna priloga: Izračun cene za socialnovarstveno storitev pomoč družini
na domu, oblikovan po metodologiji za oblikovanje cen
socialnovarstvenih storitev oziroma izračun cene za socialnovarstveno storitev, oblikovan v skladu s poskusno
določenimi normativi
3. Izjava o oddaljenosti (Obrazec 3)
4. Izjavo ponudnika o registraciji (Obrazec 4)
5. Izjavo o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije (Obrazec 5)
6. Izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice (Obrazec 6)
7. Organizacijsko shemo s prikazanim številom
in strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi
izobrazbi ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi
zaposlenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati (Obrazec
7) obvezna priloga
8. Izjavo, da bo ponudnik delovna razmerja zaposlenih urejal v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakonom in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih
zavodih s področja socialnega varstva (Obrazec 8)
9. Projekcijo finančnega poslovanja za prihodnje
petletno obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu
s Slovenskim računovodskim standardom 26 po različici
I (Obrazec 9) obvezna priloga
10. Izjavo o lastništvu prostorov (Obrazec 10)
obvezna priloga
11. Izjavo, da objekt izpolnjuje minimalne tehnične pogoje v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev
(Obrazec 11) obvezna priloga: Projektna dokumentacija
za objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev za opravljanje
socialnovarstvenih storitev (uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi objektov ali vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt, namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev ali najmanj gradbeno dovoljenje za
objekt, namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev
s projektom za gradbeno dovoljenje z vrisano razporeditvijo predvidene opreme
12. Izjava ponudnika, ki je na podlagi zakona
že pridobil dovoljenje za delo oziroma ponudnik, ki na
podlagi podeljene koncesije že izvaja enako storitev
(Obrazec 12)
13. Program dela izvajanja storitve (Obrazec 13)
obvezna priloga: Program dela
14. Originalno bančno garancijo za resnost ponudbe v skladu z vzorcem (Obrazec 14).
15. Izjavo banke o izdaji bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Obrazec 15)
-samo v primeru, ko ponudnik še ne razpolaga s primernim objektom
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16. Izjavo o točnosti in resničnosti navedb (Obrazec 16)
17. Izjavo ponudnika, da ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 UPB; KZ-1)
(Obrazec 17)
18. Izjavo zakonitega zastopnika ponudnika, da
kolikor je ponudnik pravna oseba, pred objavo javnega
razpisa ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni
list RS, št. 50/12 UPB; KZ-1) (Obrazec 18)
19. Izjavo o ustreznosti (Obrazec 19)
20. Izjava, da lahko naročnik iz uradnih evidenc
pridobi osebne podatke ponudnika in pooblaščenih oseb
(Obrazec 20)
21. Letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 3 let (Obrazec 21)
22. Bonitetno informacijo AJPES-a, ki ne sme biti
starejša od 30 dni od dne oddaje ponudbe (BON-2 ali
BON-1/SP) (Obrazec 22)
23. Izjavo o najetih posojilih (Obrazec 23)
24. Izjavo o hipotekah in drugih stvarnih pravicah
(Obrazec 24)
25. Izjavo ponudnika, da imajo/nimajo drugih
obveznosti (Obrazec 25)
26. Osnutek koncesijske pogodbe (vsaka stran
pogodbe mora biti parafirana) (Obrazec 26)
13. Dodatna Pravila pri oddaji ponudbe
Ponudnik mora predložiti ponudbo na obrazcih
iz razpisne dokumentacije. Celotna ponudbena dokumentacija naj bo zložena po vrstnem redu, vse strani
v ponudbi naj bodo oštevilčene, zvezane z vrvico in
zapečatene tako, da posameznih listov oziroma prilog
ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez
vidne poškodbe listov ali pečata.
Ponudbo predstavljajo tudi vse izjave, potrdila
in dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti v originalu ali overjeni fotokopiji.
14. Rok za prijavo na javni razpis
Prijava na javni razpis mora biti vložena najpozneje do dne 11. 5. 2015, do 11. ure, na naslov »Občina
Jezersko, Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko«. Za
pravočasno vloženo se šteje vloga, ki je bila s strani
ponudnika prejeta na zgornji naslov najpozneje do dne
11. 5. 2015, do 11. ure.
Ponudnik mora svojo vlogo na javni razpis oddati
v zaprti ovojnici na naslov »Občina Jezersko, Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko« s pripisom » Prijava JR
– Pomoč na domu – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen naslov ponudnika.
Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja
do preteka razpisnega roka, dopolnitve morajo biti označene z oznako »Dopolnitev ponudbe«.
Vse prejete vloge in dopolnitve, ki bodo na naslov
koncedenta prispele po razpisanem terminu, bo koncedent s sklepom zavrgel.
Ponudniki lahko zastavijo vprašanja vezano na javni razpis na elektronski naslov: tajnistvo@jezersko.si
do četrtka, dne 29. 4. 2015 do 11. ure. Vsa vprašanja in
odgovori so javni in bodo objavljeni na internetni strani
naročnika skupaj z razpisno dokumentacijo.
15. Datum odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb se bo odvijalo dne 11. 5. 2015 ob
12. uri, v sejni sobi Občine Jezersko. Odpiranje ponudb
je javno in se ga lahko udeleži vsak ponudnik na javnem razpisu, kar obvezno izkaže s pisnim pooblastilom
ponudnika. Komisija koncedenta bo za vsako ponudbo
ugotovila ali je pravočasna, ali jo je podal ponudnik, ki
izpolnjuje predpisane pogoje, ali je podana za v razpisu
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določeno krajevno območje izvajanja storitve. O vsaki
ponudbi, ki izpolnjuje predpisane zahteve, bo komisija
koncedenta pridobila mnenje Socialne zbornice Slovenije. Komisija koncedenta bo najkasneje v roku 60 dni po
pridobitvi mnenja Socialne zbornice Slovenije oziroma
po preteku roka za podajo mnenja opravila pregled in
presojo popolnih ponudb po objavljenih kriterijih in merilih ter na tej podlagi in ob upoštevanju mnenja Socialne
zbornice Slovenije, če je bilo dano, pripravila predlog za
podelitev koncesije ter o tem obvestila ponudnike.
Organ, pristojen za podelitev koncesij, bo s sklepom zavrgel:
– nepravočasne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb,
– nepravilne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb,
– nepopolne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb,
– ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki ne ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji ponudbe iz točke 13 te
razpisne dokumentacije,
– ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki niso podane
za krajevno območje, določeno v tem javnem razpisu.
16. Kriteriji in merila za izbiro med ponudbami
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja
merila:
– celotni stroški storitve – do 90 točk;
– oddaljenost sedeža oziroma izpostave ponudnika
od območja občine – do 10 točk.
17. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodb
Koncedent bo izbral tistega prijavitelja, ki bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije
in bo zbral najvišje število točk v skladu z navedenimi
merili. Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere
nobenega prijavitelja. Koncesijo bo na podlagi predloga pristojne strokovne komisije koncedenta za pregled
in presojo prispelih ponudb podelila občinska uprava
z odločbo. Izbrani koncesionar bo koncesijsko pogodbo
podpisal z županom Občine Jezersko.
Komisija koncedenta si pridržuje pravico do preverjanja resničnosti in verodostojnosti navedb ter preverjanja vseh podatkov, ki so sestavni del ponudbe za
podelitev koncesij. Kolikor ugotovi, da navedbe niso
resnične in verodostojne, se ponudba zavrne.
Organ, pristojen za podelitev koncesij, o vseh ponudbah, ki so se uvrstile v ocenjevanje, izda eno odločbo, s katero podeli koncesije najugodnejšim ponudnikom in zavrne neuspešne ponudbe.
18. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času
objave javnega razpisa: pristojna oseba za dajanje informacij je Jasna Durić, tel. 04/254-51-10, e-pošta: tajnistvo@jezersko.si.
19. Razpisna dokumentacija: celotna razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu koncedenta in na
spletni strani Občine Jezersko: www.jezersko.si.
Občina Jezersko
Št. 430-3/2015-1
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Na podlagi 8. in 95. člena Statuta Občine Šenčur
(UVG, št.: 2/11) in 7., 8. in 9. člena Odloka o oglaševanju
in usmerjevalnem sistemu v Občini Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št.: 13/12) Občina Šenčur objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje
dejavnosti plakatiranja in oglaševanja
na območju Občine Šenčur
1. Predmet javnega razpisa
Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur
vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo
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pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na
osnovi Javnega razpisa za izbiro izvajalca za opravljanje dejavnosti plakatiranja in oglaševanja na območju
Občine Šenčur za:
I. Sklop – uporaba obstoječih plakatnih mest
– tabla na Kulturnem domu Visoko,
– tabla na Olševku,
– informacijski steber pri Gasilskem domu v Srednji
vasi pri Šenčurju,
– informacijski steber pri gostilni »Pri Jožu« v Šenčurju,
– informacijski steber v centru Šenčurja,
– table na avtobusnih postajališčih,
– oglasni kozolci po naseljih.
II. Sklop
Postavljanje obešank na drogove javne razsvetljave (največja velikost enostranske površine 2,0 m2), plakatnih panojev (velikosti od 0,7 m2 do 2,8 m2) na javnih
površinah in avtobusnih postajališčih in čez cestnih transparentov (največja možna dimenzija 8 m širine × 1 m višine) na območju Občine Šenčur.
Prijavitelj se mora prijaviti za oba sklopa lokacij
skupaj.
2. Začetek in čas trajanja najemnega razmerja
Začetek pogodbenega razmerja je predvidoma 1. 6.
2015 za obdobje petih let.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
3.1. Osnovna sposobnost,
3.2. Ekonomsko – finančna sposobnost,
3.3. Pogoji, ki so opredeljeni na lokacijo.
4. Obvezne sestavine za prijavo na razpis: v skladu
z razpisno dokumentacijo, objavljeno na spletni strani
Občine Šenčur: www.sencur.si.
5. Strokovne reference in druga dokazila, ki morajo
biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja: v skladu z razpisno dokumentacijo, objavljeno na
spletni strani Občine Šenčur: www.sencur.si.
6. Merila za dodelitev naročila
6.1. Dosedanje izkušnje ponudnika (reference),
6.2. Kakovost materiala reklamnih tabel,
6.3. Obveščanje za potrebe Občine Šenčur.
7. Rok in način predložitve prijav
Ponudbe morajo biti oddane v pisni obliki na predpisanem obrazcu iz dokumentacije.
Ponudbe se lahko oddajo s priporočeno pošiljko po
pošti ali osebno na vložišču na naslovu: Občina Šenčur,
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, s pripisom »Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis – Oglaševanje«. Naslov
pošiljatelja mora biti označen na hrbtni strani pošiljke.
Upoštevane bodo samo tiste ponudbe, ki bodo prispele (ne glede na pravila poštnega teka) na zgoraj navedeni naslov do vključno 23. 4. 2015 do 12. ure.
8. Rok za izbor prijavitelja: Občina Šenčur bo najugodnejšega ponudnika izbrala predvidoma v roku 30 dni
od odpiranja ponudb, ne glede na število ponudb, ki
bodo prispele na naslov naročnika.
9. Odgovorna oseba za dajanje pisnih in ustnih
informacij med razpisom: ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni
dokumentaciji na Občini Šenčur, pri Alešu Puharju, e-posta: ales.puhar@sencur.si, faks: 04/251-91-11.
10. Druge informacije o naročilu: razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo od dneva objave
javnega razpisa, na spletni strani Občine Šenčur: www.
sencur.si.
11. Datum in kraj odpiranja ponudb: odpiranje bo
javno in sicer 23. 4. 2015 ob 13. uri, v prostorih Občine
Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur (sejna soba).
Občina Šenčur
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Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet
drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MOV, št. 1/2013 in 2/2015), objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
javni razpis
za sofinanciranje
dejavnosti/programov/projektov/prireditev,
ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna
Mestne občine Velenje za leto 2015
I. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa so
dejavnosti/programi/projekti/prireditve društev, klubov in
drugih organizacij ter dejavnosti/programi/projekti/prireditve pravnih in fizičnih oseb, ki niso predmet drugih
financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov
in dostopnost do različnih dejavnosti.
II. Upravičenci do sofinanciranja:
1. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem
oziroma sedežem v Mestni občini Velenje;
2. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem
oziroma sedežem v drugi občini, če dejavnosti/programe/projekte/prireditve organizirajo na območju Mestne
občine Velenje;
3. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem
oziroma sedežem v drugi občini, če so njihove dejavnosti/programi/projekti/prireditve, ki so organizirani izven
Mestne občine Velenje, z vidika zadovoljevanja javnih
potreb ali prepoznavnosti občine pomembni za Mestno
občino Velenje.
Do sofinanciranja niso upravičene krajevne skupnosti, mestne četrti ter pravne in fizične osebe, ki so prejela
sredstva za isto dejavnost/program/projekt/prireditev na
katerem od drugih razpisov Mestne občine Velenje (npr.
na razpisu za področje kulture, turizma, športa, sociale,
podjetništva …).
III. Razpisni rok: prijavitelji lahko oddajo pisne vloge kadarkoli v času objave razpisa v tekočem proračunskem letu, vendar najkasneje do 30. novembra za
tekoče leto.
IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava na razpis mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju, številko transakcijskega
računa, kamor se sredstva nakažejo, in naziv banke,
davčno številko ali ID za DDV,
– podatke o namenu porabe sredstev (opis dejavnosti/programov/projektov/prireditev, njihov kraj,
čas, predviden program, cilje, namen, pričakovano udeležbo/doseg/naklado),
– finančni načrt za izvedbo dejavnosti/progra
mov/projektov/prireditev,
– reference in dosedanje sodelovanje z MOV,
– izjavo glede upravičenosti do sofinanciranja,
– izjavo glede omejitev poslovanja,
– izjavo, da prijavitelj za isto dejavnost/program/projekt/prireditev ni prejel sredstev iz drugih razpisov Mestne občine Velenje.
Vsaka prijava mora biti oddana v svoji kuverti.
Prijavitelji morajo prijave oddati na naslov Mestna
občina Velenje – Vložišče, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Prijave morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako:
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za DPPP«.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno (do 30. novembra 2015), ne bodo obravnavane. Prav tako ne
bodo obravnavane prijave, ki bodo na razpis prispele

pravočasno, vendar po morebitni porabi za razpis zagotovljenih sredstev.
V. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo komisija
opravljala mesečno. Komisija se praviloma sestane najkasneje do 15. v mesecu in obravnava vse vloge, ki so
prispele pretekli mesec.
VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav
Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga o sofinanciranju upošteva naslednja merila:
A. Delež lastnih sredstev in drugih virov financiranja
(0–20 točk)
1. Nad 60 % (12–20 točk)
2. Od 30 do 60 % (6–11 točk)
3. Manj kot 30 % (0–5 točk)
B. Pomen dejavnosti/programov/projektov/priredi_
tev za občane Mestne občine Velenje in za Mestno občino
Velenje, prispevek dejavnosti/programov/projektov/prireditev k prepoznavnosti in ugledu občine (0–20 točk)
1. Velik (14–20 točk)
2. Srednji (7–13 točk)
3. Manjši (0–6 točk)
C. Jasna opredeljenost ciljev in namena dejavnosti/programov/projektov/prireditev (0–20 točk)
1. Dobra (14–20 točk)
2. Srednje (7–13 točk)
3. Slabša (0–6 točk)
D. Kvaliteta, inovativnost in izvirnost dejavnosti/programov/projektov/prireditev (0–20 točk)
1. Dobra (14–20 točk)
2. Srednja (7–13 točk)
3. Slabša (0–6 točk)
E. Reference prijaviteljev in dosedanje sodelovanje
prijaviteljev z Mestno občino Velenje (0–20 točk)
Točke, dodeljene za posamezna merila, se seštevajo. Možnih točk je 100. Vrednost točke je 10 evrov.
VII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o odločitvi obveščeni pisno.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija
je objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje
http://www.velenje.si (poglavje Za občane – Javne objave) ali pa jo zainteresirani dvignejo vsak delovni dan
na Mestni občini Velenje – Vložišče (soba št. 10), Titov
trg 1, 3320 Velenje.
IX. Sredstva za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje, se lahko
pridobijo samo na podlagi prijave na razpis. O izvedbi
sofinanciranih dejavnosti/programov/projektov/prireditev
morajo prijavitelji občinski upravi predložiti poročilo o izvedbi na obrazcu, ki je v prilogi.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak delovni dan na tel. 03/896-16-18
(Petra Cerjak).
Mestna občina Velenje
Št. 430-11/2015-1

Ob-1715/15

Občina Mirna na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011)
in Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine
Trebnje (Uradni list RS, št. 73/03) objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
javne službe zavetišča za zapuščene živali
na območju Občine Mirna
1. Podatki o koncedentu: Občina Mirna, Glavna
cesta 28, 8233 Mirna, tel. 07/304-71-53, matična številka: 2399164000, ID za DDV: SI 80793509.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za
zapuščene živali na območju Občine Trebnje (Uradni list
RS, št. 73/03), ki se uporablja za območje Občine Mirna
na podlagi 121. člena Statuta Občine Mirna (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 21/2011).
3. Predmet javnega razpisa
Dejavnost, ki je predmet javne službe obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali,
– skrb za iskanje skrbnikov živali oziroma prodajo
ali oddajo živali novim lastnikom,
– skrb za ažurno vodenje registra psov,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali
(Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo)
(v nadaljevanju »Zakon«) ter Pravilnikom o pogojih za
zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00,
78/04) (v nadaljevanju »Pravilnik«).
4. Območje izvajanja javne službe: koncesija se
izvaja na območju Občine Mirna.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se
podeli za dobo 5 let od dneva podpisa koncesijske pogodbe z možnostjo podaljšanja skladno z določili koncesijskega akta. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem
podpisa koncesijske pogodbe.
6. Pogoji za podelitev koncesije
Na javni razpis se lahko prijavi imetnik zavetišča za
živali, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in javnega razpisa,
– da ima poravnane davke in prispevke,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost
za izvajanje koncesije,
– da izkaže finančno usposobljenost,
– da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih
delovnih sredstev in priprav,
– na 800 registriranih psov v občini mora imeti zagotovljeno eno mesto v zavetišču,
– da predloži cenovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo
z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– da izpolnjuje pogoje določeni z Zakonom o zaščiti
živali in Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali,
– da izpolnjuje ostale pogoje opredeljene v razpisni
dokumentaciji.
Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. Merila za izbor koncesionarja
Koncesionar bo izbran na podlagi merila najnižje
cene. V primeru, da koncedent oceni, da je ponujena
cena vseh prijaviteljev nesprejemljiva, lahko izvede postopek pogajanj o ponudbenih cenah v katerega povabi
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vse kandidate, ki so oddali popolne prijave. Protokol
izvedbe pogajanj se prijaviteljem sporoči v vabilu na
pogajanja.
8. Način financiranja javne službe
Javna služba, ki jo bo izvajal koncesionar, se financira iz proračuna Občine Mirna, v skladu s potrjenim
izvedbenim programom varstva zapuščenih živali.
9. Način plačila koncesionarja
Način plačila se določi v koncesijski pogodbi.
10. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave
na razpis
Prijava na razpis je pravilna, če prijavitelj izpolnjuje
pogoje za podelitev koncesije.
Prijava mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji
zahtevane dokumente in dokazila.
11. Rok in način prijave
Kandidati morajo oddati prijavo do 28. 4. 2015 do
10. ure na naslov: Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233
Mirna.
Prijava mora v vložišče koncedenta prispeti do navedene ure. Prijave odposlane pred potekom roka, ki
bodo h koncedentu prispele po zgoraj navedenem roku,
bodo izločene kot nepravočasne. V izogib kasnejšim težavam zahtevajte potrdilo o oddani prijavi s pravilno navedenim datumom in časom oddaje prijave pooblaščeni
osebi naročnika. Kandidat prijavo odda v zapečatenem
ovitku, pri čemer morajo biti listi prijave povezani na tak
način, da se jih ne da neopazno razdružiti in odvezati
ali dodati posameznih listov v prijavi z jasno oznako: Ne
odpiraj – Prijava »Koncesija GJS Zavetišče za živali«.
Naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje prijave, ki
ne bo ustrezno označena, skladno s temi navodili. Na
vseh ovitkih naj bo navedena firma, točen naslov, telefonska številka in e-mail kandidata.
Odpiranje prijav bo javno in bo potekalo dne 28. 4.
2015 do 11. uri na naslovu: Občina Mirna, Glavna
cesta 28, 8233 Mirna.
Predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje, lahko na postopek odpiranja prijav
dajo svoje pripombe. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti
zastopniki, le-ti se izkažejo z ustreznim osebnim dokumentom. Drugi subjekti bodo na odpiranju prijav lahko
prisotni brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik.
12. Način in rok za izbor koncesionarja
Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji. Nepopolne prijave in prijave, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih kriterijev,
bodo izločene iz nadaljnje obravnave. Prijavitelji morajo
skladno z razpisno dokumentacijo predložiti v prijavi
strokovne reference in druga dokazila iz katerih izhaja
usposobljenost prijavitelja. Komisija za izvedbo javnega
razpisa, ki jo imenuje župan, bo pripravila predlog za
izbiro koncesionarja. O izbiri koncesionarja koncedent
odloči z upravno odločbo zoper katero je dovoljena pritožba o kateri odloči župan. Zoper dokončno odločbo
o izbiri je mogoče začeti upravni spor.
13. Informacije in razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani
Občine Mirna: http://www.mirna.si/sl/obcina-mirna/razpisi-in-objave/.
Kontaktna oseba: Lea Bučinel, e-mail naslov:
lea.bucinel@mirna.si, tel. 05/908-38-00.
Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere
tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr.
težave pri odpiranju dokumentov) in splošna pojasnila
v zvezi z razpisom. Vse zahteve za pojasnila v zvezi
z vsebino razpisne dokumentacije se lahko naslavljajo
zgolj preko elektronske pošte na zgoraj naveden na-
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slov. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije
relevantna zgolj pojasnila, ki jih koncedent objavi na
spletni strani poleg objave razpisne dokumentacije.
Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način, so zgolj informativne narave in
niso pravno zavezujoča.
Občina Mirna
Ob-1718/15
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 10. člena Odloka
o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture
v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12,
90/13 in 19/15), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
na področju tehnične kulture
v Mestni občini Nova Gorica v letu 2015
I. Na podlagi sprejetega letnega programa tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2015 se
bodo iz proračunskih sredstev sofinancirali naslednji
programi: astronomija, avtomobilizem, letalstvo, modelarstvo, motociklizem, padalstvo, potapljaštvo, radioamaterstvo, rezbarstvo.
Program je kontinuirana dejavnost izvajalca, ki se
izvaja preko celega leta. Program je zaključena celota
posamičnih aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu zaključene samostojne enote.
II. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa,
je 50.000 €.
Programi morajo biti realizirani in dodeljena sredstva porabljena v letu 2015 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Namen javnega razpisa je spodbujanje in razvoj
dejavnosti na področju tehnične kulture na območju
Mestne občine Nova Gorica in zagotavljanje finančne
podpore za realizacijo izvedbe letnega programa tehnične kulture.
III. Mestna občina ne sofinancira: programov tehnične kulture profitnega značaja, odhodkov za plače prijaviteljev, formalnega izobraževanja (redno in izredno)
na vseh stopnjah, vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin in opreme, programov, ki predstavljajo
redne predšolske, šolske oziroma študijske programe
in projekte.
IV. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov
iz področja tehnične kulture, katerih delovanje ni financirano iz proračuna v okviru posebnih oziroma drugih
proračunskih postavk in sicer:
– društva in zveze društev,
– druge pravne osebe, razen javnih zavodov.
Za prijavitelje se po tem odloku ne štejejo subjekti
po Zakonu o gospodarskih družbah.
V. Splošni pogoji kandidiranja
Izvajalci programov tehnične kulture morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica,
– so registrirani za izvajanje programov na področju
tehnične kulture oziroma imajo dejavnost iz področja
tehnične kulture opredeljeno kot eno izmed dejavnosti
v ustanovitvenem aktu oziroma statutu,
– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo
najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva in zveze društev),

– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske,
kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa,
– imajo zagotovljeno redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno dejavnost vsaj enkrat na teden in
vsaj devet mesecev v koledarskem letu,
– imajo najmanj 70 % aktivnih članov iz mestne
občine,
– niso na drugih javnih razpisih mestne občine oziroma iz drugih proračunskih postavk mestne občine
pridobili sredstva za isti program,
– program je neprofitne narave (višina prihodkov ne
sme biti višja od višine odhodkov; priznani odhodki so
lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov),
– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti
prijavljenega programa,
– da so predvideli, da bodo vsa sredstva, pridobljena na javnem razpisu porabili za krijte materialnih
stroškov programa,
– program mora biti v pretežnem delu izveden na
območju mestne občine,
– vsebina programa mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje
kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali.
VI. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi meril za sofinanciranje, določenih v Odloku o sofinanciranju programov tehnične kulture v Mestni občini
Nova Gorica, upoštevaje razpisana sredstva in sicer:
število članov društva s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Nova Gorica (do 20 točk), finančna
konstrukcija programa (do 20 točk), kvaliteta in obseg
programa (do 180 točk), organizacija tekmovanj (do
30 točk), udeležba na tekmovanjih (do 40 točk), status
duštva, ki deluje v javnem interesu (10 točk). Podrobnejša merila so razvidna iz razpisne dokumentacije, ki
je sestavni del tega razpisa.
VII. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
oziroma dokazila, ki so navedene v razpisnem obrazcu.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, www.nova-gorica.si, pod rubriko Javni razpisi ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času
uradnih ur v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti
(soba III/27). Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobijo na tel. 05/335-03-53 (Robert Cencič).
VIII. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti pošljite kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina
Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte
v glavni pisarni št. 36/I Mestne občine Nova Gorica
z oznako »Javni razpis – TK 2015 – Ne odpiraj, do
vključno 28. aprila 2015 do 10. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka
roka 28. 4. 2015 do 10. ure prispe na naslov naročnika
ali je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 36/I).
Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni
razpis in morebitna dopolnitev pred iztekom razpisnega
roka, vložena v zaprti kuverti, na kateri je navedeno:
– naslov sofinancerja,
– označba javnega razpisa, na katerega se prijava
nanaša (v primeru dopolnitve vlog se doda še beseda
»Dopolnitev«),
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– naziv in naslov prijavitelja.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno odpremljene in označene vloge. Vse vloge, prispele po
roku in nepravilno odpremljene vloge bodo izločene iz
nadaljnjega postopka in vrnjene pošiljatelju.
Nepravočasne vloge in vloge, ki niso oddane na
obrazcih razpisne dokumentacije, pristojni organ s sklepom zavrže, formalno nepopolne vloge pa mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori,
pristojni organ s sklepom vlogo zavrže.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje v celoti izpolnjen prijavni obrazec in obvezna dokazila – priloge.
IX. Postopek dodeljevanja sredstev vodi pristojni organ. Posamezne naloge v postopku dodeljevanja sredstev opravlja petčlanska strokovna komisija za oceno programov tehnične kulture, ki jo s sklepom imenuje župan.
X. Odpiranje vlog ni javno in bo predvidoma 28. 4.
2015, v prostorih Mestne občine Nova Gorica.
XI. Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni o sofinanciranju programov v roku do 45 dni od dneva odpiranja vlog.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-1719/15
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami), Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 s spremembami), 11. člena Odloka o sofinanciranju kulturnih
projektov na področju nepremične kulturne dediščine
v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 24/14),
Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za
leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15) Mestna občina Nova
Gorica objavlja
javni razpis
o sofinanciranju kulturnih projektov
na področju nepremične kulturne dediščine
v Mestni občini Nova Gorica v letu 2015
1. Izvajalec javnega razpisa: Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je zagotavljanje javnega interesa občine na področju nepremične kulturne dediščine s spodbujanjem
sofinanciranja projektov obnove in prezentacije kulturnih
spomenikov. Po Zakonu o varstvu kulturne dediščine je
varstvo nepremične kulturne dediščine v javno korist.
3. Cilji javnega razpisa
Cilji javnega razpisa so:
– varstvo kulturne dediščine ter razvijanje zavesti
o njenih vrednotah,
– izboljšanje dostopnosti do kulturne dediščine in
njenega komunikacijskega potenciala,
– povečanje možnosti za trajnostni razvoj.
4. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni
občini Nova Gorica in sicer sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov in investicijsko-vzdrževalnih del
za ohranjanje kulturno varstvenih sestavin razglašenih
kulturnih spomenikov na kulturnih spomenikih iz prvega
odstavka 6. člena Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: odlok).
5. Višina sredstev in število vlog
Višina razpisanih sredstev, ki so na razpolago za
izvedbo javnega razpisa je 20.000,00 EUR. Sredstva so
zagotovljena v proračunu občine za leto 2015.
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Število vlog (projektov), ki jih predlaga posamezen predlagatelj, je omejeno; predlagatelj lahko na razpis predloži največ eno vlogo.
6. Obdobje, v katerem mora biti projekt realiziran:
projekt mora biti realiziran v proračunskem letu 2015 in
sicer najkasneje do 30. 11. 2015. Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih projektov, ki bodo dejansko izvedeni.
7. Upravičeni stroški
7.1. Mestna občina bo sofinancirala samo upravičene stroške prijaviteljev. Upravičeni stroški so stroški
gradbeno-obrtniških posegov in investicijsko-vzdrževalnih del za ohranjanje kulturno varstvenih lastnosti
na kulturnih spomenikih, skladnih s kulturnovarstvenimi
pogoji, in so potrjeni s strani Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica (v
nadaljevanju ZVKDS, OE Nova Gorica).
Upravičeni stroški za sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov in investicijsko-vzdrževalnih
del za ohranjanje kulturno varstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov so:
– stroški sanacije temeljev,
– stroški sanacije sten (zidovi),
– stroški sanacije stropov,
– stroški sanacije stopnišč,
– stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh –
kritin,
– stroški sanacije notranjih in zunanjih ometov (fasade),
– stroški sanacije stavbnega pohištva (okna, vrata),
– stroški sanacije stavbno-kleparskih elementov,
– stroški sanacije tlakov,
– drugi stroški, ki pripomorejo oziroma omogočajo
ohranjanje kulturno varstvenih lastnosti spomenika.
7.2. Stroški tistih del, ki neposredno ne pripomorejo k ohranjanju kulturno varstvenih lastnosti spomenika
(npr.: elektro in vodo instalacijska dela, notranja oprema,
ogrevalni sistemi, gradbeni nadzor ipd.), niso predmet
sofinanciranja občine.
7.3. Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih projektov, ki bodo dejansko izvedeni. Stroški so upravičeni le,
če so nastali v letu 2015. Vsa dela morajo biti zaključena
do 30. 11. 2015.
7.4. Podlaga za izplačilo odobrenih sredstev po tem
javnem razpisu je odobren zahtevek za izplačilo. Zahtevek za izplačilo vključno z vsemi pripadajočimi prilogami
mora prispeti na občino najkasneje v roku petnajst dni
od nastanka zadnjega upravičenega stroška v okviru
prijavljenega projekta oziroma najkasneje do vključno
30. 11. 2015. Stroški, ki bodo nastali po 30. 11. 2015, se
ne morejo uveljavljati.
Mestna občina Nova Gorica si pridržuje pravico:
– da se lahko prekine sofinanciranje, če bodo sredstva proračuna, namenjena sofinanciranju kulturnih
projektov na področju nepremične kulturne dediščine
v času veljavnosti pogodbe o sofinanciranju projekta
manjša do takšne mere, da izpolnitev pogodbe za financiranje javnega kulturnega projekta ni več mogoča,
– da odstopi od pogodbe, če predlagatelj prekorači
rok za dokončanje projekta.
7.5. Občina bo kot dokazilo upravičenosti stroškov
upoštevala izključno naslednja dokazila:
– kopije računov s priloženimi bančnimi izpisi nakazil,
– kopije plačanih virmanov oziroma položnic,
ne bo pa upoštevala listin o kompenzaciji in podobnih posrednih oblik, ki ne zajemajo neposrednega plačila
pogodbenih del.
7.6. Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki
so bili že povrnjeni iz kateregakoli drugega vira ni do-
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voljeno. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja bo
občina prekinila izplačevanje sredstev in odstopila od
pogodbe ter zahtevala vračilo v višini vseh izplačanih
sredstev vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila.
8. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
8.1. Enota kulturne dediščine, na kateri bodo izvedeni posegi, mora biti razglašena za kulturni spomenik
z aktom o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega
pomena na območju Mestne občine Nova Gorica. Predmet sofinanciranja so izključno tiste lastnosti kulturnega
spomenika, ki so bile podlaga za razglasitev kulturnega
spomenika.
8.2. Na razpis se lahko prijavijo lastniki ali solastniki
spomenikov s področja nepremične kulturne dediščine
na območju občine.
Predlagatelj – upravičenec do sredstev razpisa –
je lahko le lastnik ali solastnik kulturnega spomenika
z ustreznimi dokazili.
Dokazila:
a) Izjava o lastništvu: lastnik se izjavi o lastništvu
in s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov. Če
sprememba lastništva še ni vpisana v zemljiško knjigo,
mora lastnik predložiti upravno overjeno kopijo pravnega
posla (kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, oziroma druga listina, ipd.).
b) Soglasje solastnikov: (samo v primeru, če je več
solastnikov objekta). V primeru solastništva je obvezna
priloga pisno soglasje vseh solastnikov.
8.3. Predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 50 % upravičenih stroškov predlaganih posegov.
8.4. Višina zaprošenih sredstev sofinanciranja posameznega projekta ne sme biti višja od 50 % celotne
vrednosti upravičenih stroškov za izvedbo projekta in ne
višja od tretjine vseh razpisanih sredstev.
8.5. Prijavljeni projekt mora imeti zaprto finančno konstrukcijo, kar pomeni, da mora imeti predlagatelj v celoti zagotovljena sredstva za izvedbo projekta,
upoštevaje tudi pričakovana sredstva z naslova tega
razpisa, ki so omejena z vrednostjo iz prejšnje točke.
Če kateri od drugih virov, ki jih predlagatelj v finančni
konstrukciji predvideva, dejansko ne bo pridobljen, oziroma ne bo pridobljen v planirani višini, jih mora zagotoviti predlagatelj iz lastnih virov.
8.6. Projekt se mora zaključiti najpozneje do 30. 11.
2015, ne glede nato, da celotna investicija traja več let.
Do tega datuma mora biti projekt fizično končan, kar pomeni zaključek vseh del in tudi dostavljena vsa zahtevana
dokumentacija, potrebna za nakazilo odobrenih sredstev.
8.7. Predlagatelj mora za predlagane posege na
kulturnem spomeniku pridobiti kulturnovarstvene pogoje
in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica,
v nadaljevanju: ZVKDS, OE Nova Gorica.
Dokazilo: kopija kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja.
8.8. Predlagatelj mora za predlagane posege na
kulturnem spomeniku pridobiti potrjen konservatorski
načrt, če tako določajo kulturno varstveni pogoji.
Dokazilo: kopija potrjenega konservatorskega načrta.
8.9. Predlagatelj mora za predlagane posege na
kulturnem spomeniku pridobiti veljavno gradbeno dovoljenje, če je to potrebno po Zakonu o graditvi objektov.
Dokazilo: kopija veljavnega gradbenega dovoljenja.
Če gradbeno dovoljenje ni potrebno, poda predlagatelj
izjavo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da
gradbeno dovoljenje ni potrebno.
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8.10. Predlagatelj mora prikazati dejansko stanje
kulturnega spomenika s pomočjo fotografske dokumentacije, iz katere je razvidno fizično stanje varovanih
elementov spomenika, ki bodo predmet sofinanciranja
(posnetki ne smejo biti starejši od dveh mesecev).
Dokazilo: fotografska dokumentacija – zaželena je
v tiskani obliki.
8.11. Predlagatelj mora priložiti mnenje strokovnjaka gradbene stroke, ki vsebuje opis in obseg poškodb
ter njihovo razvrstitev glede na Kriterij št. 1 iz 10. člena
odloka.
Dokazilo: Opis ogroženosti kulturnega spomenika.
8.12. Predlagatelj mora priložiti podpisano Izjavo
– splošno.
8.13. Predlagatelj mora za predlagane posege na
kulturnem spomeniku priložiti grafične priloge, izdelane
v obliki popisa del ali projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja (PGD) po Zakonu o graditvi objektov.
Dokazilo: grafične priloge, izdelane v obliki popisa
del ali projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
(PGD) po Zakonu o graditvi objektov (priloge niso obvezne za zamenjavo kritine).
8.14. Predlagatelj mora objektivno ovrednotiti obseg upravičenih stroškov projekta. Za predlagane posege na kulturnem spomeniku mora pridobiti popis del
in predračun, ki ga podpiše oziroma s katerim soglaša
odgovorni konservator.
Dokazilo: kopija popisa del in predračun, ki ga podpiše oziroma s katerim soglaša odgovorni konservator.
8.15. Predlagatelj v primeru, da kulturnemu spomeniku zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in porušitve
grozi izguba varovanih vrednot, pridobi statično poročilo,
potrjeno od strokovnega izvedenca gradbene stroke,
registriranega pri ustrezni zbornici, ki ni sodeloval pri
izdelavi investicijsko-tehnične dokumentacije, ali od sodnega izvedenca za področje gradbeništva.
Dokazilo: statično poročilo.
9. Postopek in način izbora prejemnikov
Odpirajo se samo vloge, ki bodo dostavljene v roku
iz 12. točke tega razpisa in ki bodo imele pravilno označene ovojnice. Vloge odpira komisija za odpiranje vlog.
Vse pravočasne, popolne vloge ter vloge, ki je vložila
upravičena oseba, bodo ocenjene s strani strokovne
komisije. Za popolno vlogo se šteje vloga, ki vsebuje
vse priloge in obrazce, navedene v IV. poglavju razpisne
dokumentacije za Javni razpis o sofinanciranju kulturnih
projektov na področju nepremične kulturne dediščine
v Mestni občini Nova Gorica v letu 2015; obrazci morajo
biti izpolnjeni v skladu z določili tega javnega razpisa,
razpisne dokumentacije in navodili, ki so navedena na
obrazcih. Za popolno vloge se šteje tudi vloga, ki jo je
stranka v celoti dopolnila v petih dneh od prejema poziva
k dopolnitvi.
10. Kriteriji
10.1. Vloge se bodo ocenjevale po naslednjih kriterijih:
Kriterij št. 1: ogroženost spomenika zaradi človekovih ali drugih zunanjih vplivov:
– kulturni spomenik ima manjše poškodbe, ki ne
ogrožajo varovanih lastnosti spomenika (1 točka);
– kulturni spomenik ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane lastnosti spomenika (5 točk);
– kulturnemu spomeniku zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in porušitve grozi izguba varovanih lastnosti, kar mora biti potrjeno od strokovnega izvedenca,
registriranega pri ustrezni zbornici, ki ni sodeloval pri
izdelavi investicijsko-tehnične dokumentacije, ali od sodnega izvedenca (10 točk).
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Kriterij št. 2: zagotovljena lastna finančna sredstva predlagatelja projekta:
– predlagatelj ima zagotovljena finančna sredstva
v višini 50 do 60 % (0 točk);
– predlagatelj ima zagotovljena finančna sredstva
v višini nad 61 % do 70 % (2 točki);
– predlagatelj ima zagotovljena lastna sredstva v višini nad 71 % (4 točke).
Strokovna komisija oceni vloge na podlagi kriterija
št.1, pristojni organ pa na podlagi kriterija št. 2.
V primeru, da pri ocenjevanju dva ali več projektov
dosežejo enako število točk in to vpliva na sofinanciranje
glede na obseg razpoložljivih sredstev, komisija določi
prioriteto, pred sprejemom odločitve o prioriteti sofinanciranja pa zaprosi za mnenje Zavod za varstvo kulturne
dediščine, Območna enota Nova Gorica.
10.2. Najvišje število točk, ki jih je možno doseči,
je 14.
V okviru sredstev, ki so na razpolago se financira
tiste projekte, ki dosežejo višje število točk in sicer po vrstnem redu glede na višino razpisanih sredstev, ki v celoti zadostujejo za kritje upravičenih stroškov projekta.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz tega odloka in določb javnega razpisa, rezultatov izbora projektov, višine
upravičenih sredstev ter višine razpoložljivih sredstev.
Višina dodeljenih sredstev ne more biti višja od 50 %
upravičenih stroškov za izvedbo in tudi ne more presegati tretjine vseh razpisanih sredstev.
10.3. Če strokovna komisija ugotovi nepravilnosti, ki
bi povzročile odprto finančno konstrukcijo, se vloga kot
neustrezna zavrne.
10.4. Financira se tolikšno število projektov kolikor
je razpoložljivih finančnih sredstev.
11. Omejitve sodelovanja
Do sredstev iz tega javnega razpisa niso upravičeni
prijavitelji, ki imajo omejitve poslovanja na podlagi posebnega zakona.
12. Način prijave, pošiljanja, vsebina vlog, odpiranje
vlog in izbor prejemnikov sredstev
12.1. Vloga mora biti izpolnjena na razpisnih obrazcih iz razpisne dokumentacije ter mora vsebovati vse
zahtevane podatke, priloge oziroma dokazila, ki so določeni v tem razpisu. Rok za prijavo na razpis je do 28. 4.
2015 do 10. ure.
12.2. Obravnavane bodo samo pravočasne in popolne vloge, oddane na obrazcih razpisne dokumentacije. Za pravočasno se šteje vloge, ki do izteka roka, to
je do 28. 4. 2015 do 10. ure, prispe na naslov naročnika (žig na priporočeni pošiljki ni merilo) oziroma je do
10. ure vložena v glavni pisarni občine. Prijavitelj lahko
dopolnjuje oziroma spreminja vlogo do izteka roka za
prijavo.
12.3. Vlogo z vso potrebno dokumentacijo se pošlje
v zaprti kuverti kot priporočeno pošiljko na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, ali se odda osebno v glavni pisarni Mestne
občine Nova Gorica (I. nadstropje/soba 36) z navedbo
na naslovni strani ovojnice »Javni razpis za izbor projektov – Nepremičnina kulturna dediščina 2015 – Ne
odpiraj«, v primeru dopolnitve, se doda beseda »Dopolnitev«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti obvezno
navedeno ime (naziv) in polni naslov (sedež) prijavitelja
in njegov naslov.
12.4. Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma dne
28. 4. 2015, v prostorih Mestne občine Nova Gorica.
Odpiranje vlog je javno.
12.5. V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge, bo
prijavitelj pozvan k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge,
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ki jih prijavitelji v roku petih dni ne bodo dopolnili, bodo
s sklepom zavržene. Občina lahko kadarkoli zahteva od
prijavitelja pojasnilo navedb v vlogi in predložitev dokazil, ki potrjujejo navedbe v vlogi. Kolikor prijavitelj tega
ne stori v določenem roku, bo občina odločila na podlagi
podatkov, ki jih ima na razpolago.
13. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči pristojni organ
z odločbo. Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni z odločbo najkasneje v roku šestdeset dni od datuma odpiranja vlog.
14. Razpisna dokumentacija in dodatne informacij
o razpisu
14.1. Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka na voljo na spletni strani
Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si
pod rubriko »Javni razpisi«. Vlagatelji jo lahko v razpisnem roku dvignejo tudi osebno na Mestni občini Nova
Gorica, na Oddelku za družbene dejavnosti, soba 27/III,
med uradnimi urami, in sicer od ponedeljka do petka.
14.2. Za prepozno vlogo se šteje vloga, ki ni prispela (osebno ali priporočeno po pošti) na Mestno občino
Nova Gorica do navedenega roka. Nepravilno označene
ovojnice in vloge, ki ne bodo prispele v roku, bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
14.3. Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko pokličete na tel. 05/335-01-65 (Majda Petejan) ali
05/335-01-61, Oddelek za družbene dejavnosti Mestne
občine Nova Gorica.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-1720/15
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 11. člena Odloka
o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in
projektov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS,
št. 108/12 in 90/13), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje otroških
in mladinskih programov in projektov
v Mestni občini Nova Gorica v letu 2015
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov iz sredstev
proračuna Mestne občine Nova Gorica na področju:
– otroških dejavnosti, ki vključujejo programe in
projekte izvajalcev, namenjenih otrokom do vključno
14 leta starosti s področij: vzpodbujanja in razvijanja
raziskovalnega in ustvarjalnega dela, dejavnosti med
šolskimi počitnicami, preventivnih aktivnosti s področja
vzgoje, zmanjševanja nasilja med in nad otroki, dvigovanja kakovosti življenja otrok, kakovostnega preživljanja
prostega časa, neformalnega učenja, izobraževanja in
usposabljanja, mobilnosti, sodelovanja in aktivne participacije otrok v družbi, spodbujanja javnega dialoga
o družbenih vprašanjih.
– mladinskih dejavnosti, ki vključujejo programe in
projekte izvajalcev, namenjenih mladim v starosti od
15 do 29 let s področij: neformalnega učenja, usposabljanja ter večanja kompetenc mladih, prostovoljnega
mladinskega dela in solidarnosti, medgeneracijskega
sodelovanja mladih, raziskovalnega dela mladih, sodelovanja mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi,
spodbujanja ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih, preprečevanja nasilja med mladimi in nad mladimi, mobilnosti, sodelovanja in aktivne participacije mladih v družbi,
spodbujanja javnega dialoga o družbenih vprašanjih,
razvoja interesnih oblik združevanja mladih, aktualne
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mladinske iniciative, kreativnega preživljanja prostega
časa, informacijske dejavnosti.
Prijavitelji lahko na razpis prijavijo en otroški in
mladinski program ali največ dva otroška in mladinska
projekta.
Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja vsebinsko
zaključeno enoto, z opredeljeno vsebino, cilji, časovnim
zaporedjem in trajanjem izvedbe.
Program je kontinuirana dejavnost izvajalca, ki se
izvaja preko celega leta. Program je zaključena celota
posamičnih aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu zaključene samostojne enote.
2. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa,
je 47.000 €.
Programi oziroma projekti morajo biti realizirani
v letu 2015.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2015, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Namen javnega razpisa je spodbujanje otroških in
mladinskih dejavnosti na območju Mestne občine Nova
Gorica in zagotavljanje finančne podpore otroškim in
mladinskim programom in projektom za opravljanje in
razvoj dejavnosti.
3. Mestna občina ne sofinancira: otroških in mladinskih programov in projektov profitnega značaja, odhodkov za plače prijaviteljev, formalnega izobraževanja
(redno in izredno) na vseh stopnjah, vlaganja v nakup
oziroma vzdrževanje nepremičnin in opreme, turističnih
potovanj, turističnih izletov in turističnih letovanj, športnih tekmovanj in športnih programov, vključevanja odvisnikov in drugih zasvojencev v skupnosti za zdravljenje odvisnosti, programov in projektov, ki predstavljajo
redne predšolske, šolske oziroma študijske programe
in projekte.
4. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci otroških in
mladinskih programov in projektov, katerih delovanje
ni financirano iz proračuna v okviru posebnih oziroma
drugih proračunskih postavk:
a) za otroške programe in projekte:
– društva in zveze društev,
– druge pravne osebe, razen javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je mestna občina.
b) za mladinske programe in projekte:
– mladinske organizacije,
– organizacije za mlade,
– študentske organizacije,
– društva in zveze društev,
– druge pravne osebe, razen javnih zavodov.
Za prijavitelje se po tem odloku ne štejejo subjekti
po Zakonu o gospodarskih družbah.
5. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis izpolnjevati
naslednje pogoje:
– imajo sedež v mestni občini oziroma izpostavo ali
enoto v kateri je najmanj 90 % otrok in mladostnikov iz
mestne občine,
– so registrirani za izvajanje programov in projektov
na področju otroških in mladinskih dejavnosti oziroma
imajo izvajanje otroških in mladinskih dejavnosti kot eno
izmed dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu
oziroma statutu,
– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo
najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo
programa oziroma projekta,
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– niso na drugih javnih razpisih mestne občine oziroma iz drugih proračunskih postavk mestne občine
pridobili sredstva za isti program oziroma projekt,
– program ali projekt je neprofitne narave (višina
prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov; priznani
odhodki so lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov),
– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti
prijavljenega programa ali projekta,
– program ali projekt mora biti izveden na območju
mestne občine,
– vsebina programa ali projekta mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje
kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali.
6. Izbrani programi in projekti bodo sofinancirani
na podlagi meril za sofinanciranje, določenih v Odloku
o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in
projektov v Mestni občini Nova Gorica, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, upoštevaje razpisana sredstva.
Ocenjevanje otroških in mladinskih programov in
projektov poteka v dveh fazah (1. in 2. krog ocenjevanja).
Komisija v 1. krogu oceni programe in projekte na
podlagi naslednjih meril: utemeljenost in pomen programa/projekta (do 30 točk); program/projekt pripomore k večji raznovrstnosti in prepoznavnosti otroške in
mladinske ponudbe v mestni občini (do 20 točk); inovativnost programa/projekta (do 5 točk); povezovanje
z drugimi izvajalci (do 5 točk); dostopnost programa/projekta prebivalcem in obiskovalcem mestne občine: dostopnost informacij in obveščanje javnosti, fizična dostopnost, cenovna dostopnost (do 10 točk).
Pristojni organ v 1. krogu oceni programe in projekte na podlagi naslednjih meril: delovanje prijavitelja
s statusom v javnem interesu (5 točk); izvajanje programa/projekta več kot dve leti (5 točk); delež lastnih
sredstev prijavitelja (do 20 točk).
V 2. krog ocenjevanja se uvrstijo tisti program oziroma projekti prijaviteljev, ki v postopku ocenjevanja iz
1. kroga prejmejo skupno najmanj 50 točk od možnih
100 točk.
Komisija v 2. krogu oceni programe in projekte
na podlagi vsebinskega vrednotenja programa oziroma
projekta (do 100 točk) in finančnega vrednotenja programa oziroma projekta (do 50 točk).
7. Prijavite se lahko samo na obrazcih razpisne
dokumentacije, ki jo dobite od ponedeljka do petka od
8. do 14. ure in ob sredah od 8. do 16. ure v tajništvu
Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova
Gorica (soba 27/III) ter na spletni strani http://www.nova-gorica.si, pod rubriko »Javni razpisi«.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Kolikor prijavitelj prijavlja dva projekta, mora za vsak
posamični projekt izpolniti ločen obrazec, priloge oziroma dokazila pa vložiti v enem izvodu za oba prijavljena
projekta.
8. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti pošljite
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova
Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v glavni pisarni št. 36/I Mestne občine Nova Gorica z oznako
»Javni razpis – OMD 2015 – Ne odpiraj, do vključno
29. 4. 2015 do 10. ure.
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Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka
roka 29. 4. 2015 do 10. ure prispe na naslov naročnika ali je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba
36/I).
Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni
razpis in morebitna dopolnitev pred iztekom razpisnega
roka, vložena v zaprti kuverti, na kateri je navedeno:
– naslov sofinancerja,
– označba javnega razpisa, na katerega se prijava
nanaša (v primeru dopolnitve vlog se doda še beseda
»Dopolnitev«),
– naziv in naslov prijavitelja.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge. Vse vloge, prispele po roku in
nepravilno odpremljene vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka in vrnjene pošiljatelju.
Nepravočasne vloge in vloge, ki niso oddane na
obrazcih razpisne dokumentacije, pristojni organ s sklepom zavrže, formalno nepopolne vloge pa mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori,
pristojni organ s sklepom vlogo zavrže.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje v celoti izpolnjen prijavni obrazec in obvezna dokazila – priloge.
9. Postopek za izbor in oceno prijavljenih otroških
in mladinskih programov in projektov bo vodila petčlanska strokovna komisija, imenovana s strani župana.
Posamezne naloge v postopku dodeljevanja sredstev
opravlja strokovni organ.
10. Odpiranje vlog ni javno in bo predvidoma 29. 4.
2015, v prostorih Mestne občine Nova Gorica.
11. Prijavljeni kandidati bodo o sofinanciranju pisno
obveščeni v roku do 45 dni od dneva odpiranja vlog.
12. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku
za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica, na
tel. 05/335-03-53 (Robert Cencič).
Mestna občina Nova Gorica
Ob-1721/15
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 8. člena Odloka
o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list
RS, št. 108/12) in Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica
(Uradni list RS, št. 11/15), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov
s področja socialne dejavnosti
v Mestni občini Nova Gorica v letu 2015
I. V letu 2015 se bodo iz proračunskih sredstev sofinancirali naslednji programi in projekti s področja socialne dejavnosti v interesu Mestne občine Nova Gorica:
A. Programi in projekti, namenjeni invalidom in bolnikom
– programi in projekti, ki ljudem z različnimi oblikami invalidnosti omogočajo, da se vključujejo v okolje,
jim nudijo podporo pri povečanju neodvisnega življenja
oziroma jim lajšajo življenje z invalidnostjo,
– programi in projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije, namenjeni različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev,
– programi in projekti, namenjeni ozaveščanju o boleznih in preventivi.
B. Humanitarni in socialni programi in projekti
– programi in projekti, ki blažijo posledice revščine
in odpravljajo socialne in druge stiske posameznikov,
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– programi in projekti, ki osebam z dolgotrajnimi
težavami v duševnem zdravju omogočajo vključevanje
v okolje ter drugi programi in projekti s področja varovanja duševnega zdravja,
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za
samopomoč ter drugi programi, ki v lokalnem okolju
skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti posameznih
skupin občanov.
C. Drugi socialni programi in projekti
– programi in projekti upokojenskih društev,
– drugi programi in projekti s področja socialne
dejavnosti, ki dokazujejo vsebinsko učinkovitost (kot na
primer družabna srečanja, obiski in obdaritve članov,
jubilantov ipd.) in ne spadajo v sklopa A in B.
Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja vsebinsko
zaključeno celoto, z opredeljeno vsebino, cilji, časovnim
zaporedjem in trajanjem izvedbe.
Program predstavlja dejavnost izvajalca, ki se izvaja kontinuirano, tekom celega leta in ima opredeljeno
vsebino, cilje in časovno zaporedje aktivnosti.
Predmet tega razpisa niso formalno izobraževanje
(redno in izredno) na vseh stopnjah, vlaganja v nakup
oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, odhodki
za plače izvajalcev programov ali projektov, turistična
potovanja, turistični izleti in turistična letovanja ter programi s področja zasvojenosti.
II. Predvidena višina razpisanih proračunskih sredstev znaša za sklop A: 29.000 EUR, sklop B: 54.000 EUR
in sklop C: 4.000 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti
porabljena v letu 2015, v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
III. Na razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti se lahko prijavijo
društva in zveze društev ter druge pravne osebe, ki
izvajajo programe in projekte s področja socialne dejavnosti.
Za prijavitelje se po tem odloku štejejo:
– humanitarna in invalidska društva ter organizacije
s področja socialne dejavnosti, ki so v skladu z zakonom ustanovljeni kot prostovoljne neprofitne organizacije, z namenom izvajanja posebnih socialnih programov
in storitev, utemeljenih na značilnostih invalidnosti po
posameznih funkcijskih okvarah, ki ogrožajo socialni
položaj invalidov,
– dobrodelne organizacije, ki so ustanovljene
v skladu z zakonom kot prostovoljne in neprofitne organizacije, z namenom reševanja socialnih stisk občanov
mestne občine,
– organizacije za samopomoč, ki so v skladu z zakonom ustanovljene kot prostovoljne in neprofitne organizacije, z namenom reševanja socialnih problemov
svojih članov,
– druga društva, ki izvajajo programe in projekte na
področju socialne dejavnosti za uporabnike z območja
mestne občine in so registrirani za delovanje na področju socialnega varstva,
– javni zavodi, katerih so/ustanoviteljica ni Mestna
občina nova Gorica in so registrirani za izvajanje programov in projektov s področja socialne dejavnosti.
Za prijavitelje se po tem odloku ne štejejo:
– subjekti po Zakonu o gospodarskih družbah.
Na javnem razpisu ne morejo kandidirati prijavitelji,
ki iste programe ali projekte prijavljajo na druge javne
razpise mestne občine ali so financirani iz drugih proračunskih postavk mestne občine.
IV. Prijavitelji iz prejšnjega člena morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– imajo sedež v mestni občini oziroma izpostavo
ali enoto,
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– so registrirani za izvajanje programov ali projektov na področju socialne dejavnosti oziroma jih imajo
opredeljene v ustanovitvenem aktu oziroma statutu,
– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo
najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo
programa oziroma projekta,
– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti
prijavljenega programa ali projekta (med lastna sredstva
se štejejo članarine, donacije in vsa sredstva prejeta iz
katerihkoli drugih virov),
– program ali projekt se izvaja na območju in v interesu mestne občine,
– program ali projekt je neprofitne oziroma nekomercialne narave (višina prihodkov ne sme biti višja od
višine odhodkov),
– vsebina programa ali projekta mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje
kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi zadnjega javnega
razpisa, če so na njem sodelovali,
– v primeru, da ima prijavitelj sedež izven mestne
občine vendar na območju statistične regije Goriška,
mora imeti v članstvu najmanj 30 % občanov mestne
občine in izvajati program na območju mestne občine.
V. Prijavitelji lahko na razpis prijavijo en program
ali največ dva projekta. Prijava na javni razpis mora biti
izpolnjena izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si pod
rubriko Javni razpisi, ki jo zainteresirani lahko dvignejo
tudi v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 8. do
14. ure in ob sredah od 8. do 16. ure v tajništvu Oddelka
za družbene dejavnosti (III. nadstropje/soba 27).
VI. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo se pošlje
v zaprti kuverti kot priporočena pošiljka na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, ali se odda osebno v glavni pisarni Mestne
občine Nova Gorica (I. nadstropje/soba 36) z oznako
“Javni razpis sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti sklop (navedba sklopa) – Ne
odpiraj”. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno
ime in naslov prijavitelja.
Rok za prijavo na razpis je do petka, 17. 4. 2015
do 11. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka,
to je do 17. 4. 2015 do 11. ure, prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v glavni pisarni naročnika (I.
nadstropje/soba 36). Prijavitelj lahko dopolnjuje oziroma
spreminja vlogo do izteka roka za prijavo. V primeru dopolnjevanja vloge je potrebno poleg oznake javnega razpisa navesti tudi: Dopolnitev. Odpiranje prijav bo vodila
strokovna komisija in se bo izvedlo v roku do 5 delovnih
dni od izteka roka za prijavo na razpis.
Vlogo, ki ni pravočasna, ni predložena na obrazcih
razpisne dokumentacije ali je ni vložila upravičena oseba, pristojni organ zavrže s sklepom.
Na podlagi ugotovitve, da je pravočasna vloga formalno nepopolna, pristojni organ v roku osmih delovnih
dni od dneva odpiranja pisno pozove stranko k dopol-
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nitvi vloge. Vlogo je dovoljeno dopolnjevati le v tistem
delu, ki se ne nanaša na ocenjevanje programov in
projektov in sicer v roku petih delovnih dni. Če stranka
vloge ne dopolni v zahtevanem roku, pristojni organ
vlogo zavrže s sklepom.
VII. Izbrani programi oziroma projekti bodo sofinancirani na podlagi meril za vrednotenje prijavljenih programov in projektov. Ocenjevanje programov in projektov
s področja socialne dejavnosti poteka v dveh fazah (1.
in 2 krog ocenjevanja).
Komisija v 1. krogu oceni programe in projekte na
podlagi naslednjih meril: utemeljenost in pomen programa/projekta za Mestno občino Nova Gorica – do
20 točk, jasnost zastavljenih ciljev programa/projekta
ter njihova realnost in izvedljivost – do 20 točk, metode dela (način doseganja zastavljenih ciljev) – do
5 točk, finančno vrednotenje izvedbe programa/projekta (ustreznost, preglednost, realnost finančne konstrukcije) – do 30 točk, dostopnost programa/projekta
(dostopnost informacij in obveščanje javnosti, fizična
dostopnost za ciljno populacijo in širšo javnost) – do
20 točk. Upravni organ oceni programe in projekte
glede na to ali ima društvo status društva, ki deluje
v javnem interesu – 5 točk.
V 1. krogu ocenjevanja je najvišje možno število
točk za posamezen program ali projekt 100 točk. V nadaljnje ocenjevanje se uvrstijo tisti programi oziroma
projekti prijaviteljev, ki v postopku ocenjevanja na podlagi zgoraj navedenih meril prejmejo skupno oceno od
50 do 100 točk. Programi in projekti, ki v 1. krogu ocenjevanja ne dosežejo 50 točk, se izločijo iz nadaljnjega
ocenjevanja in ne bodo sofinancirani.
V 2. krogu ocenjevanja oceni komisija programe
oziroma projekte na podlagi meril: vsebina programa/projekta: splošna vsebinska ocena – do 50 točk,
obsežnost in zahtevnost – do 30 točk, dovršenost, preglednost – do 10 točk ter aktualnost in inovativnost
programa/projekta: izvirna zasnova in celovitost – do
20 točk, vsebina ustreza/zadovoljuje trenutne potrebe
lokalnega okolja po socialno varstvenih programih in jo
lokalna skupnost nujno potrebuje – do 40 točk.
Končno število točk za posamezen program ali projekt iz 2. kroga ocenjevanja se izračuna kot povprečno
število točk, ki so jih podelili člani komisije. V 2. krogu
ocenjevanja je najvišje možno število točk za posamezni
program ali projekt 150 točk.
Končno število točk za posamezen program ali
projekt se izračuna kot vsota povprečnih točk iz 1. in
2. kroga ocenjevanja. Najvišje možno končno število
točk je 250. Formula za izračun sofinanciranja posameznega programa ali projekta je navedena v razpisni
dokumentaciji.
Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v roku
45 dni od dneva odpiranja vlog.
VIII. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku
za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica, na
tel. 05/335-01-66 (Tamara Simčič).
Mestna občina Nova Gorica
Št. 430-8/2015-6

Ob-1726/15

Na podlagi Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 30/13 in 12/15),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), določil Odloka
o proračunu Občine Sežana za leto 2015 (Uradni list
RS, št. 17/15), Zakona o spremljanju državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 37/04) in odločitve Komisije za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
spodbujanje zaposlovanja v Občini Sežana za leto 2015
z dne 18. 3. 2015, Občina Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje ukrepov spodbujanja
zaposlovanja v Občini Sežana za leto 2015
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4,
6210 Sežana.
2. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih
sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana, in sicer:
– sofinanciranje prve zaposlitve oziroma pripravništva za kritje dela stroškov dela (Ukrep 1),
– sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (Ukrep 2) in
– sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov
za realizacijo samozaposlitve (Ukrep 3).
3. Upravičenci do finančnih pomoči in pogoji, ki jih
morajo izpolnjevati:
Ukrep 1 in Ukrep 2
Za ukrep spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva ter ukrep spodbujanja novih zaposlitev so
upravičenci gospodarske družbe v skladu z zakonom,
ki ureja gospodarske družbe, zadruge ter samostojni
podjetniki posamezniki, ki:
– imajo poslovni sedež ali podružnico (poslovno
enoto) na območju Občine Sežana in zaposlujejo za
namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na
območju občine,
– so na dan prijave registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja
po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve v Republiki Sloveniji in
– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti
do Občine Sežana.
Do »de minimis« pomoči niso upravičena podjetja
iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene
oziroma količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo
na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane 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.
Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo
domačih proizvodov pred uvoženimi.
Ukrep 3
Za ukrep spodbujanja samozaposlitev so upravičenci brezposelne osebe, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno bivališče na območju Občine Sežana,
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– so na dan oddaje vloge prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve v Republiki Sloveniji,
– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti
do Občine Sežana.
Do finančnih pomoči niso upravičeni vlagatelji, ki
so že prejeli državno pomoč za ukrep samozaposlitve.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci
Za Ukrep 1 – spodbujanje prve zaposlitve oziroma
pripravništva:
– mladi iskalec prve zaposlitve oziroma pripravnik
mora biti državljan Republike Slovenije, mora biti mlajši
od 26 let oziroma mlajši od 30 let v primeru podiplomske
izobrazbe ter mora imeti stalno prebivališče na območju
Občine Sežana,
– prijavitelj mora z izbranim kandidatom skleniti delovno razmerje v obdobju od 1. 1. 2015 oziroma najkasneje do 21. 8. 2015,
– zaposlitev mora biti sklenjena vsaj za dobo enega
leta za polni delovni čas,
– v primeru nudenja pripravništva pa mora delodajalec zagotoviti mentorja za pripravnika in program
pripravništva.
Ciljna skupina so mladi iskalci prve zaposlitve oziroma pripravniki z dokončano srednješolsko izobrazbo,
višješolsko izobrazbo, visokošolsko izobrazbo ter podiplomsko izobrazbo, ki začnejo oziroma so že začeli
prvič opravljati delo, ki ustreza vrsti in stopnji njihove
izobrazbe.
Za Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev:
– imajo registriran sedež ali poslovno enoto na območju Občine Sežana vsaj eno leto pred oddajo vloge
na javni razpis,
– najkasneje do 21. 8. 2015 zaposlijo brezposelne
osebe za polni delovni čas za najmanj eno leto, ki so
državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče
na območju Občine Sežana in so prijavljeni na ZRSZ
zaporedoma vsaj 3 mesece pred oddajo vloge.
Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev:
– upravičenec ni imel registrirane dejavnosti vsaj
eno leto pred oddajo vloge,
– sredstva lahko upravičenec pridobi za naslednje
oblike samozaposlitve: samozaposlitev kot direktor oziroma poslovodna oseba, če je lastnik ali solastnik v novoustanovljeni gospodarski družbi (zavarovalna podlaga
040 + 112) ter pridobitev statusa samostojnega podjetnika posameznika –s.p. (zavarovalna podlaga 005),
– realizira samozaposlitev na območju Občine Sežana (poslovni prostor in sedež morata biti na območju
Občine Sežana),
– dejavnost se mora izvajati na območju Občine
Sežana vsaj 2 leti po realizaciji samozaposlitve,
– najkasneje do 21. 8. 2015 mora realizirati samozaposlitev.
5. Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis
Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2015,
ki je na razpolago na proračunski postavki 271001 –
Vzpodbujanje zaposlovanja znaša 75.000,00 EUR, od
tega za:
– Ukrep 1: spodbujanje prve zaposlitve oziroma
pripravništva v okvirni višini 20.000,00 EUR,
– Ukrep 2: spodbujanje novih zaposlitev v okvirni
višini 20.000,00 EUR in
– Ukrep 3: spodbujanje samozaposlitev v okvirni
višini 35.000,00 EUR.
Sredstva se lahko prerazporedijo med posameznimi ukrepi glede na število upravičencev in višino zahtevanih sredstev ter razpoložljivih sredstev.
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6. Višina finančne pomoči in upravičeni stroški sofinanciranja
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči,
kar pomeni, da dodelitev sredstev v okviru namena
tega javnega razpisa predstavlja za prejemnika državno pomoč.
»Finančne pomoči se dodeljujejo skladno z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352/1,
24. 12. 2013) (v nadaljevanju: Uredba »de minimis«).
Višina »de minimis« pomoči, dodeljena enotnemu
podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen
pomoči. V komercialnem cestnem tovornem prevozu pa
znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR.
Pomoč »de minimis« se ne uporablja za nabavo vozil
cestni prevoz tovora.
»Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev
ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki
navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih
pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz alinej
prejšnjega odstavka preko enega ali več drugih podjetij,
prav tako veljajo za enotno podjetje.
Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni
znesek prejete pomoči de minimis ne sme preseči zgornje meje de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po
drugih predpisih.
Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti:
– 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,
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih)
pomočeh za iste upravičene stroške,
– pisno izjavo s seznamom vseh z njim povezanih
podjetji.
Prejemnika se pisno obvesti:
– da je pomoč dodeljena v skladu z Uredbo »de
minimis«,
– o znesku de minimis pomoči.
Upravičeni stroški sofinanciranja so za Ukrep 1 –
spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva in
Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev stroški za kritje
dela stroškov plač.
Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev pa so
upravičeni stroški sofinanciranja stroški za realizacijo
samozaposlitve, ki so stroški povezani z izvajanjem dejavnosti, in sicer: stroški obveznih prispevkov za socialno varnost, opredmetenih in neopredmetenih osnovnih
sredstev, računovodskih storitev, najemnin poslovnih
prostorov ter stroški nabave pisarniške in računalniške
opreme.
Višina sredstev sofinanciranja znaša za Ukrep 1 –
spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva do
3.000,00 EUR.
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Za Ukrep 2 – spodbujanja novih zaposlitev znaša višina sredstev sofinanciranja do 3.900,00 EUR
ter za Ukrep 3 – spodbujanja samozaposlitev do
3.900,00 EUR.
Sredstva se dodelijo v enkratnem znesku.
Za kritje upravičenih stroškov mora upravičenec
do 31. 8. 2015 predložiti naslednjo dokumentacijo za
izplačilo:
a. za Ukrep 1 – ukrep spodbujanja prve zaposlitve
oziroma pripravništva in Ukrep 2 – ukrep novih zaposlitev:
– zahtevek za izplačilo ter seznam zaposlenih,
– fotokopije pogodbe o zaposlitvi,
– fotokopije obrazca prijave v zavarovanje (obr.
M-1)
b. za Ukrep 3 – ukrep spodbujanja samozaposlitve:
– zahtevek za izplačilo,
– fotokopije dokazil o registraciji dejavnosti in sicer
dokazilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (Ajpes),
– fotokopijo obrazca prijave v zavarovanje (obr.
M-1).
7. Merila za izbor končnih prejemnikov
Za Ukrep 1 – spodbujanje prve zaposlitve oziroma
pripravništva:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca – bonitetna ocena,
– starost mladega iskalca zaposlitve oziroma pripravnika,
– zaposlitev za nedoločen čas.
Za Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca – bonitetna ocena,
– zaposlitev za nedoločen čas,
– dolgotrajno brezposelna oseba (prijavljena na zavodu več kot leto dni),
– invalid, ki dokazuje invalidnost na podlagi odločbe
pristojnega organa,
– brezposelna oseba starejša od 50 let,
– mladi do vključno 29 let.
Sredstva bodo prejeli tisti upravičenci, ki bodo na
podlagi meril pridobili najvišje število točk.
Za Ukrep 3 bodo sredstva razdeljena glede na
število prijaviteljev, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje
Ukrepa 3 in glede na višino razpoložljivih sredstev za
Ukrep 3.
8. Rok za predložitev vlog je do vključno 11. 5.
2015.
9. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Vloga na javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana za leto 2015«. Vloga
mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in
podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
10. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis, obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe se
dvigne v sprejemni pisarni, sobi št. 1. Razpis in obrazci
so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Sežana:
http://www.sezana.si (zavihek »Javni razpisi, naročila in
natečaji«).
11. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami
pošljejo vlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na prednji
strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne
odpiraj, vloga na javni razpis – Spodbujanje zaposlovanja«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in
polni naslov vlagatelja. Kot pravočasne vloge se štejejo
vloge oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev vlog – do vključno 11. 5. 2015 osebno v sprejemni
pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno po
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pošti. V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog za več
ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti.
12. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom
župana se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog
ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge.
Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru formalno
nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge
pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od prejetega poziva
dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma
preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu
ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo
dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih
vlog ter preverila izpolnjevanje pogojev. Po preveritvi izpolnjevanja pogojev bo pripravila predlog prejemnikov in
neprejemnikov finančnih pomoči in razdelitev razpisanih
sredstev ter ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju
občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske
enote, ki bo izdal sklepe o dodelitvi oziroma nedodelitvi
sredstev.
13. Izbor in višina sredstev
Upravičencem bo posredovan sklep in poziv k podpisu pogodbe v 30 dneh po sprejeti odločitvi in podaji predloga prejemnikov in neprejemnikov finančnih pomoči na seji komisije. Če se upravičenec v roku 8 dni od
prejema poziva ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo
za pridobitev sredstev.
Zoper sklep o dodelitvi oziroma nedodelitvi je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi
upravičenci. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan.
14. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
vlagatelji na občinski upravi – Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti Občine Sežana, Partizanska
c. 4, kontaktna oseba je Janja Kristančič, soba št. 67,
tel. 05/731-01-20.
Občina Sežana
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Javne dražbe
Ob-1734/15
Center za socialno delo Nova Gorica, Delpinova
18 B, 5000 Nova Gorica, ki ga zastopa pooblaščenka
Sonja Saksida, skladno z določbami Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10 in naslednji) ter določbami
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in naslednji),
objavlja
drugo javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Center za socialno delo Nova Gorica, Delpinova 18 B, 5000
Nova Gorica (sprememba sedeža 22. 11. 2011, pred
spremembo Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica).
2. Predmet javne dražbe: opremljeno dvosobno stanovanje št. 42340, v tretjem nadstropju stavbe, s površino 27,68 m2, v načrtu stavbe označen kot posebni del
»35«; stanovanje se nahaja v trinadstropni stavbi v Červar Porto, Šterna št. 5 in Park maestral št. 7. Stanovanje
je v zemljiški knjigi Občinskega sodišča v Poreču, RH,
vpisano v 39. etaži z.k. vložka št. 460 etažne knjige za
k.o. Poreč, na ime prodajalca.
Po izmerah na kraju samem, znaša neto tlorisna
površina stanovanja 26,61 m2, stanovanje se nahaja
v mansardi, na zahodni strani objekta in obsega kuhinjsko nišo z dnevnim prostorom, predprostor, kopalnico
in spalnico; stanovanje nima kleti. V stanovanju je stara kuhinjska oprema, zakonska postelja in garderobna
omara; zadnje leto stanovanje ni bilo v uporabi in je
potrebno redne obnove; streha objekta pa je potrebna
popravila, zamaka v predprostoru spalnice.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine;
pogodba mora biti sklenjena v 15 dneh po uspešno
opravljeni dražbi.
4. Izklicna cena, varščina: Izklicna cena je
24.650,00 €, najnižji znesek višanja pa je 200,00 €.
Kupnina se lahko plača v treh enakih obrokih, pri
čemer prvi obrok zapade v plačilo v 15-ih dneh od sklenitve pogodbe, zmanjšan za že plačano varščino. Kupnina in varščina se nakažeta na TRR pri UJP Postojna,
št. 01100-6030304472, z navedbo, da gre za plačilo
kupnine (oziroma varščine) za apartma Červar. Plačilo
posameznega obroka v roku in plačilo celotne kupnine
v določenem roku, je bistvena sestavina kupoprodajne
pogodbe. Zemljiškoknjižno dovolilo bo izročeno po prejemu celotne kupnine. Vse stroške v zvezi s prenosom
lastništva v zemljiški knjigi in 5 % prometni davek od
zneska kupnine, plača kupec.
Varščina znaša 10 % izklicne cene (2.465,00 €) in
mora biti plačana najkasneje dva dni pred dnevom dražbe. Po končani dražbi bo varščina, brez obresti, v roku
3 dni vrnjena tistim, ki na javni dražbi niso bili uspešni.
5. Kraj in čas dražbe: dražba bo potekala na sedežu CSD NG, Delpinova 18 B, Nova Gorica, Eda center,
3. nadstropje, modra sejna soba, dne 21. aprila 2015,
s pričetkom ob 13. uri.
6. Interesenti za nakup nepremičnine se lahko pred začetkom javne dražbe seznanijo z dokumentacijo in cenilnim poročilom za predmetno stanovanje
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in sicer po predhodnem dogovoru s Sonjo Saksida,
tel. 05/330-29-45 ali po el. pošti: sonja.saksida@gov.si.
Ogled nepremičnine bo možen dne 17. 4. 2015, vendar le v primeru predhodnega dogovora z navedeno
osebo. Nepremičnina z opremo se prodaja po principu
videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi
pogodbe ne bodo upoštevane.
7. Opozorilo: zakoniti zastopnik prodajalca lahko do
sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi, pri
čemer dražiteljem povrne izkazane stroške prevzema
dokumentacije.
8. Dražitelj mora ob pristopu na javno dražbo predložiti kopijo osebnega dokumenta in pooblastilo
za sodelovanje na dražbi, če ne draži zase in če ni zakoniti zastopnik.
Center za socialno delo Nova Gorica
Št. 7291-0001-1/2014-24

Ob-1716/15

Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14,
90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO), 30. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in
10/14) ter v skladu Načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem v Občini Prevalje z leto 2015, Občina
Prevalje objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v k.o. 884 – Farna vas
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje,
MŠ:1357719000, ID št. za DDV:SI28520513.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena:
a)
Parc.št.

površina

Izklicna cena (35,26 EUR/m2)

26/5, 27/1, k.o. 884 – Farna vas

1066 m

37.587,16 EUR

b)
Parc.št.
27/6, k.o. 884 – Farna vas
c)
Parc.št.
27/7, k.o. 884 – Farna vas
d)
Parc.št.
27/8, k.o. 884 – Farna vas
e)
Parc.št.
27/10, k.o. 884 – Farna vas
f)
Parc.št.
27/11, k.o. 884 – Farna vas

2

površina
913 m2

Izklicna cena (35,26 EUR/m2)
32.192,38 EUR

površina
849 m2

Izklicna cena (35,26 EUR/m2)
29.935,74 EUR

površina
1150 m2

Izklicna cena (35,26 EUR/m2)
40.549,00 EUR

površina
843 m2

Izklicna cena (35,26 EUR/m2)
29.724,18 EUR

površina
592 m2

Izklicna cena (35,26 EUR/m2)
20.873,92 EUR

Nepremičnine so parcelirane. Prenos posameznih
nepremičnin v lastništvo bo izveden po izgradnji celotne
komunalne infrastrukture. Gradnja na nepremičninah bo
možna po končani komunalni ureditvi s strani občine.
Nepremičnine, ki so predmet prodaje so bremen proste,
razen morebitnih stvarnih služnostnih pravic za gradnjo
in vzdrževanje komunalne infrastrukture. Načrt gradbenih parcel z oznakami je razviden iz Priloge 1 tega
razpisa (priloga 1 je objavljena na oglasni deski občine
in na spletni strani občine, www.prevalje.si).
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3. Pogoji prodaje in vrsta pravnega posla:
3.1. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe, je sklenitev predpogodbe k prodajni pogodbi.
* Opomba: Kupci s sklenitvijo predpogodb še ne
bodo postali lastniki nepremičnin.
3.2. Posamezna nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno.
3.3. Z dražiteljem, ki bo ponudil najvišjo kupnino se
sklene predpogodba v roku 15 dni po izvedbi javne dražbe. Predmet predpogodbe so gradbene parcele, navedene pod točko 2 tega razpisa. Po izgradnji komunalne
opreme se bodo sklenile prodajne pogodbe. Po plačilu
celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških v zvezi
s prenosom lastništva, se bo kupcu kupljena nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske
pravice v zemljiški knjigi.
3.4. Kupec nosi stroške davščin, stroške notarske
overitve ter stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo na ime kupca.
3.5. Vsak kupec lahko kupi samo eno parcelo.
3.6. Bistvene sestavine pogodbe so še:
– zaključena izgradnja stanovanjskega objekta
do III. gradbene faze (v skladu z definicijo Inženirske
zbornice Slovenije to pomeni: zaključena konstrukcijska
gradbena dela vseh etaž in podstrešja; izvedba strešne
konstrukcije in izvedba krovskih del) v roku 5 let od
sklenitve prodajne pogodbe; kolikor kupec ne bo ravnal
v skladu s tem, se prodajna pogodba razveljavi.
– prepoved odtujitve nepremičnin za obdobje 5 let
po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma do izgradnje
stanovanjskega objekta do III. gradbene faze, pri čemer
je odtujitev mogoča s soglasjem občine;
– odkupna pravica v korist prodajalca za dobo 5 let
od sklenitve prodajne pogodbe oziroma do izgradnje
stanovanjskega objekta do III. gradbene faze, pod pogoji
iz sklenjene prodajne pogodbe in po ceni, ki je enaka
izklicani ceni, revalorizirani z indeksom cen življenjskih
potrebščin.
*Opomba: Občina ima v vsakem primeru v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03 popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt,
108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) in Odlokom
o območju predkupne pravice Občine Prevalje (Uradni
list RS, št. 24/03) zakonito predkupno pravico na nepremičninah.
4. Najnižji znesek višanja za posamezno nepremičnino je 200,00 €.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina v višini 90 % izklicane cene za posamezno
gradbeno parcelo in akontacija komunalnega prispevka
v višini 7.000,00 evrov se plača v roku 30 dni od sklenitve predpogodbe. Preostanek kupnine se plača v roku
30 dni od sklenitve prodajne pogodbe.
Plačilo kupnine ter akontacije komunalnega prispevka v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Občini Prevalje, Trg 2a, Prevalje, dne 15. 4. 2015,
s pričetkom ob 12. uri.
7. Višina varščine
Varščina za posamezno nepremičnino se nakaže
na naslov Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje, redni transakcijski račun Občine Prevalje, odprt pri Banki Slovenije – št. 01375-0100010242, sklic na številko: 00722100,
z navedbo namena nakazila »plačilo varščine za parcelo
št. x« (namesto x se obvezno vpiše številka parcele za
katero se nakazuje varščina).
Višina varščine za posamezno nepremičnino je
4.600,00 EUR.
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Varščino je potrebno vplačati najkasneje do 10. 4.
2015. Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom
javne dražbe izkazati z dokazili iz 9. točke te objave.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela
v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku
8 dni po opravljeni javni dražbi.
Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo
pristopili k javni dražbi (ne bodo dražili nobene parcele),
se varščina zadrži.
Če dražitelj ne sklene predpogodbe, pogodbe ali ne
vplača kupnine in akontacije komunalnega prispevka, se
varščina zadrži. Varščina se ne zadrži v primeru, če bo
dražitelj pred tem dražil drugo parcelo, za katero je prav
tako vplačal varščino in uspel.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe: dodatne podrobnejše informacije
o pogojih javne dražbe in podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča dobijo interesenti na Občini Prevalje, Trg 2a, Prevalje, Oddelek
za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora,
tel. 02/824-61-00, kontaktna oseba je Žiga Berložnik.
Ogled je možen na podlagi predhodne telefonske najave
ali na e-mail: obcina@prevalje.si
9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo samo fizične osebe
(Opomba: V primeru, da bodo posamezniki želeli vpis
lastninske pravice kot solastnine oziroma skupne lastnine kot npr. primer zakonskih partnerjev, je potrebno
obvezno v prijavi k javni dražbi navesti podatke vseh
solastnikov), ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postanejo lastniki
nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase, ter se
pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– vplača varščino za nepremičnino, ki jo draži
in predloži potrdilo o njenem vplačilu najkasneje do
13. 4. 2015, pri čemer oseba, zaradi identifikacije obvezno predloži izjavo, ki je priloga 2 tega razpisa (priloga je
dostopna na spletni strani občine, www.prevalje.si, prevzeti pa jo je mogoče tudi na sedežu Občine Prevalje)
in sicer prav tako najkasneje do 13. 4. 2015;
– predloži pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če
oseba draži v imenu koga drugega;
– predloži izpolnjeno in podpisano izjavo, ki je priloga 2 tega razpisa najkasneje do 13. 4. 2015.
Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku.
Pred izvedbo javne dražbe se bo preverila identiteta dražiteljev in izpolnjevanje pogojev za pristop k javni
dražbi.
10. Ostale določbe
– Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne
pogodbe ne bodo upoštevane.
– Zaradi izgradnje komunalne infrastrukture se lahko konfiguracija terena spremeni.
– Objava javne dražbe ne zavezuje prodajalca, da
z uspelim dražiteljem sklene pravni posel za nepremičnino, ki je predmet javne dražbe.
Prodajalec lahko prekine ali razveljavi postopek
prodaje do podpisa pogodbe, dražitelji pa zaradi tega
ne morejo zahtevati odškodnine, povrnejo se jim lahko
samo stroški v višini izkazanih stroškov za morebitni
prevzem dokumentacije. Dražiteljem bo v tem primeru
brezobrestno vrnjena vplačana varščina.
– Na dražbi so lahko prisotne samo osebe – dražitelji, ki so vplačali varščino.
11. Pomen posameznih izrazov
– Izklicna cena = cena, ki jo postavi prodajalec kot
izhodiščno ceno;
– Izklicana cena = najvišja ponujena cena s strani
dražiteljev.
Občina Prevalje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

21 / 27. 3. 2015 /

Stran

Razpisi delovnih mest
Ob-1698/15
Svet zavoda Glasbene šole Črnomelj, Ulica Mirana Jarca 2, 8340 Črnomelj, na podlagi sprejeta sklepa
na svoji 2. korespondenčni seji z dne 17. 3. 2015 in
58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/ 07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF IN in 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2015.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (izobrazba, naziv, opravljen strokovni izpit,
opravljen ravnateljski izpit, program vodenja zavoda,
delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju, kratek življenjepis, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku
s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču
izven kraja prebivališča zoper njega ni uveden kazenski
postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Črnomelj, Ulica
Mirana Jarca 2, 8340 Črnomelj z oznako “Prijava na
razpis za ravnatelja”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Črnomelj
Št. 74-2015

Ob-1699/15

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnica Bena Zupančiča Postojna (51/2004) in sklepa
5. seje Sveta knjižnice z dne 19. 3. 2015, Svet knjižnice
Bena Zupančiča Postojna, razpisuje delovno mesto
direktorja Knjižnice Bena Zupančiča Postojna.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje
naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki naj
bodo razvidne iz dosedanjega dela in predloženega
programa dela.
Mandat direktorja traja 5 let, po končanem mandatu
je lahko znova imenovan.
Kandidati naj pošljejo ponudbe v 8 dneh po objavi na naslov: Knjižnica Bena Zupančiča Postojna, Trg
padlih borcev 5, 6230 Postojna, s pripisom »Za svet
knjižnice – Razpis«. Kandidati bodo o izboru obveščeni
najkasneje v roku 8 dni po sklepu sveta knjižnice.
Knjižnica Bena Zupančiča Postojna
Št. 439

Ob-1707/15

Svet Socialno varstvenega zavoda Dutovlje razpisuje, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ura-

dni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96,
18/98 Odl. US: U-I-34/94, 36/00 – ZPDZC in 127/06
– ZJZP), 56. in 57. 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 in 57/12), določil Statuta socialno
varstvenega zavoda Dutovlje ter sklepa 1. redne seje
Sveta zavoda z dne 6. 2. 2015, prosto delovno mesto
direktorja/ice Socialno varstvenega zavoda Dutovlje.
Za direktorja/ico zavoda je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev določenih z zakonom,
izpolnjuje še pogoje določene v 56. oziroma 57. členu Zakona o socialnem varstvu (ZSV; Uradni list RS,
št. 3/07 – UPB2, 122/07 – Odl.US):
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti
socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana
s socialno varstveno dejavnostjo ali
– da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena
ZSV, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na
vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja SVZ Dutovlje,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu in
– Program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če
nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog
direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha.
Mandat direktorja/ice traja 5 let. Mandat direktorja/ice začne teči z dnem, ko izda soglasje k njegovemu/njenemu imenovanju minister, pristojen za socialno
varstvo, oziroma naslednji dan po preteku prejšnjega
mandata, če je bilo soglasje ministra izdano prej.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, lastno
vizijo razvoja Socialno varstvenega zavoda Dutovlje za
naslednje mandatno obdobje in življenjepisom, naslovijo kandidati/ke na Svet Socialno varstvenega zavoda
Dutovlje, Dutovlje 128, 6221 Dutovlje, z oznako “Ne odpiraj – Razpis za direktorja/ico” v roku 15 dni od dneva
objave. Nepopolnih in nepravočasnih prijav Svet ne bo
obravnaval.
Izbor kandidata/ke bo potekal na dan 7. 5. 2015.
Izbrani kandidati bodo predstavili vizijo razvoja zavoda
na seji Sveta, zato morajo biti kandidati na ta dan pripravljeni, da jih Svet zavoda SVZ Dutovlje pokliče na
razgovor med 11. in 17. uro. Prijava na razpis mora v ta
namen vsebovati telefonsko številko, na kateri bo ta dan
kandidat dosegljiv.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku, določenem z zakonom.
Svet SVZ Dutovlje
Št. 0141-2/2015/1

Ob-1708/15

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11
in 111/13), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 121/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in
tretjega odstavka 8. člena Sklepa o ustanovitvi javne-
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ga zavoda Narodni muzej Slovenije (Uradni list RS,
št. 60/03, 37/08 in 10/09), Ministrstvo za kulturo objavlja
javni razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda Narodni muzej Slovenije.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba ene izmed strok, zastopanih v dejavnosti muzeja;
– najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje
področja dela zavoda;
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji
ravni in znanje najmanj enega svetovnega jezika na
osnovni ravni.
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 višje ravni znanja svetovnega
jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o aktivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno,
srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru
študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev
ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini
v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega
jezika na dodiplomskem študiju.
Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem
izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola
tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega
je 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 sledečih pogojev:
– zahtevane delovne izkušnje,
– poznavanje področja dela zavoda,
– 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 najmanj enega svetovnega jezika
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraže-
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vanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo
znanje pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je
bilo znanje pridobljeno.
Ministrica za kulturo bo izbranega kandidata,
po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda imenovala za direktorja javnega zavoda za
obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo
o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda Narodni muzej Slovenije.
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 – Narodni muzej Slovenije«
v enaindvajsetih 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 Marjana Cvenkel Lesjak,
tel. 01/369-59-99, elektronski naslov: marjana.cvenkel-lesjak@gov.si.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Št. Su 040501/2015-4/3

Ob-1713/15

Vrhovno sodišče Republike Slovenije razpisuje na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški
službi:
1 prosto mesto višjega sodnika na Upravnem
sodišču Republike Slovenije na zunanjem oddelku
v Novi Gorici.
Razpisni pogoji
Univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava, ki
izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena in
posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika,
določene v 11. členu Zakona o sodniški službi in drugem
odstavku 10. člena Zakona o upravnem sporu.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po
datke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti življenjepis (v
obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena
Zakona o sodniški službi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano
sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
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Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Št. Su 040501/2015-6/3

Ob-1714/15

Vrhovno sodišče Republike Slovenije razpisuje na
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški
službi:
1 prosto mesto višjega sodnika na Višjem delovnem in socialnem sodišču, s predvideno razporeditvijo na delovnopravno področje.
Razpisni pogoji
Univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava, ki
izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena in
posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika,
določene v 11. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti življenjepis (v
obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena
Zakona o sodniški službi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano
sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
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Druge objave
Št. 35400-1/2014-3

Ob-1724/15

Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08
in 108/09), desete alineje prvega odstavka 25. člena
Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega
javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12 in 98/12)
ter prvega odstavka 6. člena Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni
strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad),
objavlja
spremembe javnega poziva
za kreditiranje okoljskih naložb občanov 51OB14
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 51OB14
(Uradni list RS, št. 38/14 in 23/15) se spremeni tako kot
sledi:
V prvem odstavku 5. točke (»5. Rok in način prijave)
se datum »31. 3. 2015« nadomesti z datumom »31. 5.
2015«.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 47805-90/2014/16

Ob-1709/15

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo,
Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana (v
nadaljevanju: upravljavec), na podlagi 35. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in
10/14) objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup nepremičnin
Predmet prodaje:
1. Nepremičnina parc. št. 830/4, k.o. 1924 – Trojane, parc. št. 830/10, k.o. 1924 – Trojane in parc.
št. 830/11, k.o. 1924 – Trojane, v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo.
Izklicna cena:
1. Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 830/4,
k.o. 1924 – Trojane, parc. št. 830/10, k.o. 1924 – Trojane in parc. št. 830/11, k.o. 1924 – Trojane, znaša
29.700,00 EUR.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 15 dni od datuma izstavitve računa, ki ga
bo Direkcija RS za infrastrukturo izstavila po podpisu
pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, in sicer na
račun številka 01100-6300109972, s sklicno številko,
navedeno na računu.
Varščina: ponudniki morajo pred oddajo ponudbe
vplačati varščino v višini 10 % od izklicne cene nepremičnine, kar znaša:
1. Za nepremičnino parc. št. 830/4, k.o. 1924 –
Trojane, parc. št. 830/10, k.o. 1924 – Trojane in parc.
št. 830/11, k.o. 1924 – Trojane, v višini 2.970,00 EUR.
Varščino morajo ponudniki plačati na račun št.:
01100-6300109972 in s sklicno številko: 18 2431 796800.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana
v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa bo brez

obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku
javnega zbiranja ponudb.
Dokumentacija in ogled nepremičnine: ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o nepremičnini,
ki je predmet javnega zbiranja ponudb, vsak delovni
dan med 9. in 12. uro na Ministrstvu za infrastrukturo, Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo,
Tržaška 19, Ljubljana po predhodnem dogovoru na
tel. 01/478-80-18. Ogled nepremičnine, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, je mogoč po predhodnem
dogovoru na tel. 01/478-80-18.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma
naslov ponudnika;
– navedbo cene, ki jo ponuja za odkup, ki ne sme
biti nižja od izklicne cene;
– kopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali potrdilo o državljanstvu države članice EU za fizične osebe
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki
ne sme biti starejši od 30 dni;
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo ponudbe pooblasti drugo
pravno ali fizično osebo;
– originalno dokazilo o plačilu varščine in navedbo
številke računa za primer vračila varščine;
– davčna, matična oziroma EMŠO in telefonska
številka ponudnika.
Drugi pogoji:
– izklicna cena ne vključuje davka na dodano vrednost;
– nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
– ponudba za nepremičnino parc. št. 830/4, k.o.
1924 – Trojane, parc. št. 830/10, k.o. 1924 – Trojane in
parc. št. 830/11, k.o. 1924 – Trojane je veljavna samo,
če je podana za vse nepremičnine skupaj;
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni po opravljeni izbiri skleniti z upravljavcem kupoprodajno pogodbo. Če izbrani ponudnik pogodbe ne sklene v navedenem roku, lahko upravljavec podaljša rok za sklenitev
pogodbe največ za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino.
Če izbrani ponudnik pogodbe ne sklene niti v podaljšanem roku, upravljavec zadrži njegovo varščino;
– davke, stroške vknjižbe lastninske pravice, stroške notarske overitve ter vse morebitne druge stroške,
ki bi nastali v zvezi s pogodbo, plača kupec;
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena –
najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
Rok za predložitev ponudb:
Ponudba mora veljati vsaj 90 dni po roku za oddajo
ponudb in mora biti vročena naročniku (vložišče, soba
21/I) najkasneje dne 14. 4. 2015, do 9. ure.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki na naslov
naročnika: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za
infrastrukturo, skrbnica Majda Pachole-Skubic, Tržaška
cesta 19 – vložišče soba 21/1, 1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe, ki bodo
najkasneje do 14. 4. 2015 do 9. ure vročene upravljavcu
v zaprti ovojnici s pripisom:
1. Ponudba za parc. št. 830/4, k.o. 1924 – Trojane,
parc. št. 830/10, k.o. 1924 – Trojane in parc. št. 830/11,
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k.o. 1924 – Trojane: »Javno zbiranje ponudb za nakup
nepremičnine – številka zadeve 47805-90/2014 – Ne
odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse zahtevane pogoje in bo v njih ponujena cena enaka
ali višja od izklicne cene. Ponudb, ki bodo prispele po
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe), nepopolnih
ponudb ali nepravilno označenih ponudb komisija ne bo
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike.
Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja
ponudb pisno obveščeni v roku 30 dni od roka za predložitev ponudb. Direkcija RS za ceste lahko po prejemu
ponudb s ponudniki izvede dodatna pogajanja.
Čas in kraj odpiranja ponudb:
1. Javno odpiranje ponudb za parc. št. 830/4, k.o.
1924 – Trojane, parc. št. 830/10, k.o. 1924 – Trojane
in parc. št. 830/11, k.o. 1924 – Trojane bo dne 14. 4.
2015, ob 10.30.
Javno odpiranje ponudb bo na naslovu Ministrstvo
za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, Ljubljana, soba 320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki niso
zakoniti zastopniki pravne osebe in bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega
odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb ter ji predložiti
na vpogled osebni dokument s fotografijo.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni
dokument s fotografijo.
V primeru več najugodnejših ponudb bo Direkcija
RS za infrastrukturo po svoji presoji bodisi pozvala vse
najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali pa bo
z najugodnejšimi ponudniki izvedla dodatna pogajanja.
Ta objava ne zavezuje upravljavca, da z najboljšim
ali katerim koli ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Stalna komisija za izvedbo in nadzor postopka
prodaje stvarnega premoženja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo lahko vse do sklenitve pravnega posla ustavi že začeti postopek, brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti, upravljavec pa je
dolžan vrniti vplačane varščine v roku 30 dni od izdaje
sklepa o ustavitvi postopka.
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo
Št. 478-176/2014/23

Ob-1743/15

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: lastnik)
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14) objavlja
ponovno javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež upravljavca oziroma organizatorja ponovnega javnega zbiranja ponudb: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
Ljubljana.
2. Opis predmeta oddaje v najem in podnajem:
Sklop 1
a) Parkirišče, v izmeri cca 1.500,00 m2, cca 75 parkirnih mest, ki ležijo na nepremičninah s parc. št. 1751/1,
1744/4, 1751/3 in 1747/2, vse k.o. 2592 Jernej (v priloženi skici označeno z 1).
V podnajem pa se dajeta zemljišči s parc. št. 1751/1
in 1744/4, oba k.o. 2592 Jernej.
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Sklop 2
b) Poslovni prostor brez opreme, v izmeri cca.
7 × 7 m2, parc. št.: 1744/7, k.o. 2592 Jernej (v priloženi
skici označeno z 2) za prodajo:
– pekovskih izdelkov in/ali
– časopisov, revij, otroških edicij, razglednic, tobačnih izdelkov in plažnega programa in/ali
– sadja in zelenjave.
V podnajem pa se daje zemljišče s parc. št. 1744/7,
k.o. 2592 Jernej.
Sklop 3
c) Restavracija – jedilnica (brez kuhinje), v izmeri
cca. 700,00 m2, ki obsega jedilnico, sanitarije ter druge
funkcionalne in pomožne prostore, na nepremičninah
s parc. št.: 1744/3 in 1754/3, obe k.o. 2592 Jernej,
s pripadajočimi zunanjimi tlakovanimi manipulativnimi
površinami (v priloženi skici označeno s 3).
d) Gostinski lokal »Rtiški hram«, v izmeri 57,38 m2
z možnostjo uporabe zunanje terase, v izmeri 40,20 m2,
ki leži na nepremičninah s parc. št. 1754/3, in 1744/3,
obe k.o. 2592 Jernej (v priloženi skici označeno s 4).
Nepremičnine pod b), c) in d) se oddajajo za čas
od 1. 5. 2015 do 15. 10. 2015, parkirišče (pod a)) pa se
oddaja za čas od 1. 6. 2015 do 30. 9. 2015, in se nahajajo v sklopu Počitniškega doma Debeli Rtič, Jadranska
cesta 79, 6280 Ankaran (v nadaljevanju: PD Debeli Rtič).
3. Vrsta pravnega posla: oddaja nepremičnin po
metodi javnega zbiranja ponudb.
4. Način in rok plačila: najemnik bo najemnino poravnaval v roku 15 dni od izstavitve računov, ki jih najemodajalec izstavi do 5. v mesecu za tekoči mesec.
V primeru, da najemnina ne bo plačana v dogovorjenem
roku, ima najemodajalec pravico zaračunati zakonske
zamudne obresti.
5. Izhodiščna cena in varščina:
Izhodiščna cena – mesečna najemnina za nepremičnine znaša, in sicer:
Sklop 1:
1.900 EUR
Sklop 2:
620 EUR
Sklop 3:
3.000 EUR
V najemnino so vračunani obratovalni stroški in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. V najemnini
ni obračunan 22 % DDV.
Uspeli najemnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za najem ponujene nepremičnine za posamezni
sklop, vendar najmanj v višini izhodiščne cene posameznega sklopa.
Najemniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 1.000,00 EUR za sklop 1, v višini
1.000,00 EUR, za sklop 2, v višini ene mesečne najemnine in za sklop 3, v višini 1.500 EUR.
Iz vplačane varščine za sklop 3 se plača račun
za izvedbo storitev generalnega čiščenja restavracije
– jedilnica (brez kuhinje) ter gostinskega lokala »Rtiški
hram«, ki se izvede po zaključku obratovanja PD Debeli
Rtič (v obdobju 1. 10. do 15. 10. 2015) in jo v svojem
imenu naroči lastnik. Morebitna razlika varščine se povrne najemniku na njegov račun.
Varščina za sklop 1 in sklop 2 se poračuna pri zadnji najemnini.
Varščino za sklop 1 se vplača na račun Ministrstva za notranje zadeve, 01100-6370171132, ter sklic
28 17116-2990008-39900615.
Varščino za sklop 2 se vplača na račun Ministrstva za notranje zadeve, 01100-6370171132, ter sklic
28 17116-2990008-39900715.
Varščino za sklop 3 se vplača na račun Ministrstva za notranje zadeve, 01100-6370171132, ter sklic
28 17116-2990008-39900815.
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Plačana varščina se bo najemnikom, ki ne bodo
uspeli, brez obresti vrnila v roku 30 dni po končanem
postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Dodatne informacije in ogled nepremičnin:
Ogled nepremičnin, ki so predmet oddaje v najem, se lahko opravi na podlagi predhodnega dogovora
z Denisom Cirikovićem – tel. 01/514-71-69, el. naslov:
denis.cirikovic@gov.si. Prav tako se lahko tudi pri njem
dobijo vse informacije v zvezi s predmetom oddaje v najem.
Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb se dobijo pri Jasmini Strgaršek,
tel. 01/428-44-52, el. naslov: jasmina.strgarsek@gov.si
ali pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov:
mojca.plesko-grah@gov.si.
7. Oblika ponudbe:
Ponujena cena mora biti fiksna, izražena v EUR.
Sklop 1:
Predmet: »Ponudba za najem parkirišča v sklopu
PD Debeli Rtič, 2015«.
Številka zadeve: 478-176/2014.
Oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba!«
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov najemnika.
Sklop 2:
Predmet: »Ponudba za najem poslovnega prostora
za prodajo v sklopu PD Debeli Rtič, 2015«.
Številka zadeve: 478-176/2014.
Oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba!«
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov najemnika.
Sklop 3:
Predmet: »Ponudba za najem restavracije in gostinskega lokala v sklopu PD Debeli Rtič, 2015«.
Številka zadeve: 478-176/2014.
Oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba!«
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov najemnika.
Ponudba mora vsebovati tudi naslednje podatke:
– podatke o najemniku s točnim naslovom, če je
najemnik fizična oseba,
– firmo in sedež najemnika, če je najemnik pravna
oseba,
– matično številko ter davčno številko oziroma ID
številko za DDV,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa najemnika, na katerega se vrne vplačana varščina
v primeru neuspele ponudbe.
– dokazilo poslovne banke o plačilni sposobnosti
(BON-2), ki bo potrjevalo, da najemnik nima tekočih
dospelih neporavnanih obveznosti. Dokazilo se mora
nanašati na vse transakcijske račune najemnika
8. Merilo za izbor: merilo za izbor je višina ponujenega zneska za predmet najema. Izbran bo tisti najemnik, ki bo ponudil najvišji znesek za predmet najema.
9. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 14. 4. 2015 do
12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
10. Rok vezanosti najemnikov na dano ponudbo:
najemniki so vezani na ponudbo najmanj 60 dni od dneva javnega odpiranja ponudb.
11. Drugi pogoji
Najemnik mora k svoji ponudbi predložiti podpisano izjavo, s katero sprejema sledeče pogoje za najem:
Sklop 1
pod a):
– najemna pogodba se sklepa za čas ene sezone,
in sicer v času od 1. 6. 2015 do 30. 9. 2015,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– najemnik prične s pobiranjem parkirnine 1. 6.
2015,
– najemnik zapisniško prevzame parkirna mesta
v uporabo in urejanje in jih je dolžan v enakem stanju
zapisniško vrniti lastniku,
– najemnik je dolžan skrbeti za red in čistočo na parkirišču in v njegovi neposredni okolici (npr. košnja trave,
obrezovanje grmovnic in vej, pobiranje odpadkov ipd.),
– najemnik sam odgovarja za morebitne reklamacije gostov naselja v zvezi z njegovo dejavnostjo in jih je
dolžan ažurno reševati,
– najemnik se zavezuje, da prevzema vso odškodninsko odgovornost, ki bi eventualno nastala kot posledica uporabe parkirišča in opravljanja dejavnosti,
– čas pobiranja parkirnine je vse dni v tednu največ
od 7. do 22. ure,
– najemnik je dolžan upoštevati Posebna pravila
uporabe objektov počitniške dejavnosti Ministrstva za
notranje zadeve, ki veljajo v PD Debeli Rtič in navodila
pristojne osebe lastnika, kar pomeni da poslovanje ne
sme biti moteče za uporabnike PD Debeli Rtič in za
bližnje sosede,
– najemnina se prične zaračunavati z dnem prevzema parkirišča v uporabo,
– najemnik najete nepremičnine ne sme oddajati
v podnajem,
– nepremičnine si je najemnik ogledal in jih v takšnem stanju vzame v najem;
– najemnik mora zagotoviti tudi poldnevno (do 5 ur)
in dnevno (nad 5 ur) zaračunavanje parkirnine in izdajo
zakonsko predpisanih računov plačniku parkiranja,
– najemnik je za morebitne nepravilnosti pri izvajanju dejavnosti izključno odgovoren sam.
Sklop 2:
pod b):
– najemna pogodba se sklene za čas od 1. 5. 2015,
ko prične naselje PD Debeli Rtič z obratovanjem, do
vključno 15. 10. 2015,
– obratovanje poslovnega prostora je od 1. 6. 2015
do 30. 9. 2015,
– najemnina se obračunava za čas obratovanja
poslovnega prostora,
– najemnik sam zagotovi opremo in inventar, ki jo
potrebuje za opravljanje dejavnosti. V primeru, da je
oprema tako velik porabnik električne energije, da povzroča izpade na električnem omrežju, mora najemnik
na lastne stroške zagotoviti tudi samostojni neodvisni
vir napajanja (kot npr. agregat),
– najemnik zapisniško prevzame poslovni prostor
brez opreme in drobnega inventarja. Ob prenehanje
pogodbe, to je do 15. 10. 2015, mora najemnik zapisniško predati poslovni prostor prazno stvari in oseb ter
v enakem stanju, kot ga je prevzel,
– najemnik se zavezuje, da bo objekt uporabljal
izključno za dejavnost prodaje pekovskih izdelkov in/ali
časopisov, revij, otroških edicij, razglednic, tobačnih izdelkov, sadja in zelenjave znotraj najetega prostora,
– obratovanje poslovnega prostora najemnik določa
sam, in sicer vse dni v tednu med 7. in 22. uro v skladu
s predpisi, ki urejajo obratovalni čas,
– najemnik je dolžan redno vzdrževati v najem vzeti
lokal ter skrbeti za red in čistočo v lokalu ter na zemljišču
v njegovi neposredni okolici,
– najemnik se zavezuje, da prevzema vso odškodninsko odgovornost, ki bi nastala kot posledica uporabe prostora in opravljanja dejavnosti,
– najemnik sam odgovarja za morebitne reklamacije gostov naselja v zvezi z njegovo dejavnostjo in jih je
dolžan ažurno reševati,
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– najemnik je dolžan upoštevati Posebna pravila
uporabe objektov počitniške dejavnosti Ministrstva za
notranje zadeve, ki veljajo v počitniškem naselju in navodila lastnika.
– najemnik najete nepremičnine ne sme oddajati
v podnajem,
– vse nepremičnine si je najemnik ogledal in jih
v takšnem stanju vzame v najem;
– najemnik je za morebitne nepravilnosti pri izvajanju dejavnosti izključno odgovoren sam.
Sklop 3:
Pod c) in d):
– najemna pogodba se sklene za čas od 1. 5. 2015,
ko prične naselje PD Debeli Rtič z obratovanjem, do
vključno 15. 10. 2015,
– obratovanje restavracije – jedilnica (brez kuhinje
in skladiščnih prostorov) ter gostinskega lokala »Rtiški
hram« je od 1. 6. 2015 do 30. 9. 2015,
– najemnina se obračunava za čas obratovanja
restavracije – jedilnica (brez kuhinje in skladiščnih prostorov) ter gostinskega lokala »Rtiški hram«,
– najemnik zapisniško prevzame gostinski lokal in restavracijo s sanitarijami (brez kuhinje) v uporabo s pripadajočo opremo in inventarjem (drobni inventar in osnovna
sredstva, ki se v času primopredaje nahajajo na lokaciji)
in jo je dolžan redno vzdrževati oziroma zagotoviti popravilo za zagotovitev nemotenega delovanja ter jo je dolžan
ob prenehanju pogodbe, to je do 15. 10. 2015 v enakem
stanju oziroma številu zapisniško vrniti lastniku,
– najemnik sam zagotovi opremo in inventar, ki jo
potrebuje za opravljanje dejavnosti. V primeru, da je
oprema tako velik porabnik električne energije, da povzroča izpade na električnem omrežju, mora najemnik
na lastne stroške zagotoviti tudi samostojni neodvisni
vir napajanja (kot npr. agregat),
– najemnik je dolžan redno vzdrževati v najem vzete prostore ter skrbeti za red in čistočo v najetih prostorih
ter na zemljišču v njegovi neposredni okolici,
– najemnik sam odgovarja za morebitne reklamacije gostov naselja v zvezi z njegovo dejavnostjo in jih je
dolžan ažurno reševati,
– najemnik se zavezuje, da prevzema vso odškodninsko odgovornost, ki bi eventualno nastala kot posledica uporabe prostorov in opravljanja gostinske dejavnosti,
– obratovanje gostinskega lokala in restavracije najemnik določa sam, in sicer vse dni v tednu med 7. in
22. uro v skladu s predpisi, ki urejajo obratovalni čas
gostinskih obratov,
– najemnik je dolžan upoštevati Posebna pravila
uporabe objektov počitniške dejavnosti Ministrstva za
notranje zadeve, ki veljajo v PD Debeli Rtič in navodila
pristojne osebe lastnika, kar pomeni da poslovanje ne
sme biti moteče za uporabnike PD Debeli Rtič in za
bližnje sosede,
– najemnik lahko gostom v gostinskem lokalu »Rtiški hram« ponudi ustrezno gostinsko ponudbo, v restavraciji pa lahko ponudi tudi penzionsko ponudbo v dogovoru z gosti, ob tem pa mora ravnati v skladu z veljavno
zakonodajo,
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– najemnik najete nepremičnine ne sme oddajati
v podnajem,
– predmet najema si je najemnik ogledal in njihovo
pravno in dejansko stanje mu je znano;
– v restavraciji ni dovoljeno kuhanje. V notranjosti
restavracije lahko najemnik ponudi hrano oziroma obroke, ki jo pripravi na drugi lokaciji.
– najemnik je za morebitne nepravilnosti pri izvajanju dejavnosti izključno odgovoren sam.
Najemnik mora k ponudbi priložiti tudi:
1. Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oziroma
– za s.p.: priglasitveni list
– za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje
– za društva: odločbo o vpisu v register društev
– za druge pravne osebe: izpisek iz drugega registra
2. Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnih prostorih oziroma v naselju in predstavitev sedanje dejavnosti
najemnika in reference.
3. Pravne osebe in samostojni podjetniki predložijo
dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, in sicer:
– izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo transakcijske račune,
– izjavo banke o številu blokiranih dni vseh računov
v preteklem letu,
– bilanco stanja za zadnje leto,
– bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obrazcih
AJPES.
Najemnik s podpisom potrjuje tudi, da je seznanjen
z naslednjimi določili (ki veljajo za vse najemnike):
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje,
– najemniki bodo o izidu javnega zbiranja ponudb
pisno obveščeni v osmih dneh od odpiranja prispelih
ponudb,
– izbrani najemnik je dolžan najpozneje v 15 dneh
po opravljeni izbiri najugodnejšega najemnika skleniti
z lastnikom najemno pogodbo,
– če izbrani najemnik ne bo sklenil najemne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana varščina zadržana
kot odstopnina,
– če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših
ponudb, lahko komisija oziroma oseba, pooblaščena za
izvedbo postopka, opravi z najugodnejšimi najemniki
dodatna pogajanja.
Najemniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te
javne objave bodo izločeni iz postopka. Prav tako bodo
izločene ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale pogojev (ponudba mora biti lastnoročno podpisana, vsebovati mora
ponujeno ceno najema in zahtevane listine) iz te javne
objave.
12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 4. 2015 ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljub
ljana.
13. Ustavitev postopka: upravljavec lahko postopek
ustavi do podpisa pogodbe brez obveznosti povračila
stroškov najemnikom.
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Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana
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Št. 430-00-2/2015

Ob-1756/15

Na podlagi 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14
– ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),
Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17,
Ljubljana, ki ga zastopa Nataša Kovač, generalna sekretarka, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo službenega vozila
1. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb:
Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17,
Ljubljana.
2. Predmet prodaje:
Vozilo Mercedes Benz VIANO 3.5, inventarna številka 1111000804, datum prve registracije 16. 12. 2004,
število prevoženih kilometrov 185.000, identifikacijska
številka WDF63981313107655, prostornina bencinskega motorja 3724 cm3, moč motorja 170 kW, srebrne
barve, oprema vozila AVANTGARDE – 4x air bag, ABS,
ESP-ASR, samodejni menjalnik, 6x usnjeni sedeži (voznikov ter sovoznikov ogrevan), navigacijska naprava,
samodejna klima spredaj ter v zadnjem delu vozila,
električni pomik sprednjih ter zadnjih stekel, zunanja
ogledala ogrevana z električnim pomikom ter zložljiva,
od „B“ stebrička naprej temnejša stekla, leva in desna
stranska (drsna) vrata.
Na premičnini, ki je predmet prodaje, ne obstoji predkupna pravica.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnine na
podlagi prodajne pogodbe.
4. Skupna ocenjena vrednost na dan 12. 3. 2015
znaša 7.640,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna
kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in
sicer v roku največ 30 dni od izstavitve računa. Plačilo
celotne kupnine, je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti
ovojnici na naslov: Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana, z oznako: »Ponudba
za nakup premičnine – Ne odpiraj«. Rok: ponedeljek,
13. 4. 2015 do 12. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele na
naslov prodajalca. Ponudbe morajo biti veljavne najmanj
60 dni od objave tega javnega poziva za zbiranje ponudb v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. Po prejemu ponudb se prodajalec lahko odloči
za dodatna pogajanja, o čemer obvesti vse ponudnike.
8. Ponudniki morajo plačati varščino v višini
10 % ocenjene vrednosti premičnine. Varščino je potrebno nakazati na podračun proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, modul 18, sklic
11118-7201001-11912015.
Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku
15 dni od dneva javnega odpiranja ponudb. Potrdilo
o vplačani varščini mora ponudnik priložiti svoji ponudbi.
9. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje
točne podatke (ime, priimek, naziv firme ter ime in priimek zastopnika za pravne osebe, naslov, davčno, matično in telefonsko številko), potrdilo o plačani varščini
s točno številko računa za primer vračila varščine in
ponudbeno ceno v evrih.
10. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se
bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni po opra-
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vljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika,
Urad predsednika Republike Slovenije zadrži njegovo
varščino.
11. Drugi pogoji: vozilo se prodaja po načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva
nosi kupec.
12. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je
ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločala strokovna komisija na Uradu predsednika Republike Slovenije. Javno odpiranje ponudb opravi strokovna
komisija, ki izbere najugodnejšega ponudnika.
13. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 13. 4.
2015 ob 14. uri, na Uradu predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.
14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in
ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od ocenjene
vrednosti. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija z najugodnejšimi ponudniki
opravila dodatna pogajanja.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v 20 dneh
od odpiranja ponudb.
16. Informacije
Vsa dodatna pojasnila o premičninah in ostale
informacije interesenti dobijo na Uradu predsednika
Republike Slovenije, kontaktna oseba je Tine Hribar,
tel. 01/478-13-32, mobilni tel. 031/749-930.
17. Predstojnik Urada predsednika Republike Slovenije lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi. Stroškov za prevzem razpisne dokumentacije ni. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je s tem izključena.
18. Urad predsednika Republike Slovenije bo 27. 3.
2015 na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o naročilu po postopku oddaje naročil male vrednosti za nakup
novega službenega osebnega vozila.
Urad predsednika Republike Slovenije
Ob-1723/15
Na podlagi 8. člena Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj Kemijskega inštituta, Komisija za Preglove nagrade Kemijskega inštituta razpisuje
natečaj
za Preglovo nagrado Kemijskega inštituta
za izjemne dosežke
in poziva ugledne raziskovalce s področja kemije
in sorodnih ved, da nominirajo kandidate za nagrade.
I. Nagrada se podeljuje raziskovalcem iz Slovenije
ali raziskovalcem, ki so del raziskav, na katere se nanaša nagrada, opravili v okviru ali v sodelovanju s slovenskimi akademskimi ali raziskovalnimi institucijami.
Nagrada se podeljuje za izjemne dosežke na področju
osnovnih ali uporabnih raziskav s področja kemije in
sorodnih ved, ki so odmevni tudi v svetovnem merilu,
za obdobje zadnjih petih let.
Nagrada se podeljuje posameznikom ali skupini
raziskovalcev, ki so bistveno prispevali k izjemnemu
dosežku, za katerega se podeljuje priznanje.
II. V skladu s Pravilnikom o podeljevanju nagrad
in priznanj Kemijskega inštituta se v letu 2015 podelita
največ dve Preglovi nagradi Kemijskega inštituta za
izjemne dosežke.
III. Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemne dosežke obsega denarno nagrado v vrednosti
3.000 EUR in medaljo z vgraviranim portretom Friderika
Pregla.
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IV. Obvezne sestavine vloge za predloge kandidatov za nagrade so:
– Biografija in bibliografija kandidata,
– Kratka utemeljitev s podpisom predlagatelja in
z enim priporočilnim pismom (tako predlagatelj kot pisec priporočilnega pisma lahko predlagata le enega
kandidata),
– Soglasje kandidata za kandidaturo,
– Kopije izvirnih člankov in dokazila o odmevnosti
za omenjena dela,
– Kratek opis in navedba virov petih najpomembnejših dosežkov oziroma prejetih nagrad, ki po predlagateljevem mnenju kažejo na izjemnost kandidata.
Vloga mora biti vložena v enem izvodu (poleg tiskane oblike je zaželena tudi vloga v elektronski obliki
(pdf format)).
V. O izboru kandidatov za nagrade odloča komisija,
ki jo je Znanstveni svet Kemijskega inštituta imenoval
izmed slovenskih raziskovalcev na področju kemije in
sorodnih ved v naslednji sestavi: predsednik prof. dr.
Albin Pintar in člani prof. dr. Tamara Lah Turnšek, prof.
dr. Janez Mavri, prof. dr. Boris Pihlar in prof. dr. Boris
Žemva.
Odločitev komisije bo objavljena na slovesni razglasitvi nagrajencev, ki bo predvidoma v mesecu juniju
2015. Dobitniki nagrad bodo svoje dosežke predstavili
na predavanju na Kemijskem inštitutu.
VI. Vloge za Preglove nagrade Kemijskega inštituta je potrebno poslati do 8. maja 2015 v enem izvodu na Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana,
z oznako »Ne odpiraj – Predlog za Preglovo nagrado
Kemijskega inštituta za izjemne dosežke«, z navedbo
pošiljatelja.
Nepravočasne vloge ne bodo obravnavane.
VII. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so do
zaključka natečaja na voljo pri kontaktni osebi Kemijskega inštituta, Brigiti Pirc, na elektronskem naslovu:
brigita.pirc@ki.si in tel. 01/476-02-25.
Kemijski inštitut, Ljubljana
Št. 1328/15

Ob-1757/15

Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 6. členom
Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga
pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04, 60/05,
73/05 in 55/11) preklicuje neveljavne:
– enotne žige pooblaščenih inženirjev: Štefan Lugarič, univ. dipl. inž. el., E-9110; Mitja Jelnikar, univ. dipl. inž.
rač., E-0312; Stanislav Martinec, el. teh., E-9166; Zvonko
Belič, univ. dipl. inž. el., E-1147; Andrej Steinbach, univ.
dipl. inž. el., E-0654; Miran Poljšak, univ. dipl. inž. str.,

S-0056; Ignac Bobič, inž. stroj., S-0342; Mihael Češnovar,
univ. dipl. inž. str., S-1235; Vladimir Jeršinovič, univ. dipl.
inž. str., S-0716; Karl Svetec, univ. dipl. inž. str., S-1269;
Jožef Vahtar, univ. dipl. inž. str., S-1403; dr. Bogdan Pučko, univ. dipl. inž. str., S-1564; Slavko Kobal, univ. dipl.
inž. str., S-0260; Igor Špacapan; univ. dipl. inž. geol.,
RG0025; Mitja Pavlič, univ. dipl. inž. rud. in geotehnol.,
RG0117; Hans Joachim Weber, dipl.-ing., G-3164; Katarina Eržen, univ. dipl. inž. grad., G-0740; Thomas Glanzer,
ing., G-3090; Matjaž Novak, univ. dipl. inž. kem. tehnol.,
T-0446; Vladimir Demšar, univ. dipl. inž. grad., G-1340;
Marko Primožič, inž. gradb., G-1680; Marjeta Gradišnik,
inž. gradb., G-0497; Marjan Berčnik, inž. gradb., G-;0719;
Mirko Bizjak, univ. dipl. inž. grad., G-1319; Marijan Robić,
inž. gradb., G-1620; Ana Somrak, G-9350; Davorin Žitnik,
univ. dipl. inž. grad., G-1553;
– izkaznice: št. izkaznice 49373 z veljavnostjo do
30. 6. 2016; št. izkaznice 46734 z veljavnostjo do 30. 6.
2016; št. izkaznice 49398 z veljavnostjo do 30. 6. 2016;
št. izkaznice 48479 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št.
izkaznice 49421 z veljavnostjo do 30. 6. 2015; št. izkaznice 47469 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice
04276 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 49197
z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 49508 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 50559 z veljavnostjo do 31. 12. 2016; št. izkaznice 48499 z veljavnostjo
do 30. 6. 2016; št. izkaznice 46049 z veljavnostjo do
30. 6. 2016; št. izkaznice 48042 z veljavnostjo do 30. 6.
2016; št. izkaznice 51520 z veljavnostjo do 30. 4. 2017;
št. izkaznice 49018 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št.
izkaznice 47377 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 51701 z veljavnostjo do 30. 4. 2017; št. izkaznice
45701 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 45794
z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 50392 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 48166 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 46279 z veljavnostjo do
30. 6. 2016; št. izkaznice 46352 z veljavnostjo do 30. 6.
2016; št. izkaznice 46656 z veljavnostjo do 30. 6. 2016;
št. izkaznice 46334 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št.
izkaznice 46305 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 47886 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice
48037 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 48223
z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 48762 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 49445 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št. izkaznice 48052 z veljavnostjo
do 30. 6. 2016; št. izkaznice 48729 z veljavnostjo do
30. 6. 2016; št. izkaznice 51331 z veljavnostjo do 31. 1.
2017; št. izkaznice 46871 z veljavnostjo do 30. 6. 2016;
št. izkaznice 47997 z veljavnostjo do 30. 6. 2016; št.
izkaznice 47969 z veljavnostjo do 30. 6. 2016.
Inženirska zbornica Slovenije
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-7/2014/12

Ob-1711/15

V register političnih strank se pri politični stranki
Stranki Mira Cerarja, s kratico imena SMC in s sedežem v Ljubljani, Beethovnova ulica 2 ter z matično številko: 4066065000, vpiše sprememba statuta,
sprememba imena v: Stranka modernega centra in
sprememba znaka stranke. Znak stranke sestavlja kratica SMC, navpična črta in napis stranka modernega
centra. Širina celotnega znaka je enaka trikratni višini
znaka. Višina kratice je enaka višini napisa v izbrani
tipografiji. Napis SMC je v globoki temno modri barvi
(HEX: #000099, RGB: 0, 0, 153, Pantone: reflex Blue C,
CMYK: 100, 100, 0, 20), navpična črta in napis stranka
modernega centra v tipografiji Helvetica Neue pa v črni
barvi.

Št. 2153-12/2006/9

Ob-1725/15

V register političnih strank se pri politični stranki
Demokratski stranki Slovenije, s skrajšanim imenom
Demokrati Slovenije, s kratico imena DS in s sedežem
v Ljubljani, Linhartova cesta 13, ter z matično številko 5836778000, vpiše sprememba zastopnika stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Josip Cuzak,
roj. 16. 3. 1947, državljan Republike Slovenije, s stalnim
prebivališčem: Češnjevek 25, Češnjevek.
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Evidence sindikatov
Št. 10100-2/2015-4

Ob-1457/15

Statut Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije se hrani pri Ministrstvu za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne
19. 2. 2015, pod zaporedno številko 217.
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Št.

21 / 27. 3. 2015 /

Objave po Zakonu o medijih
Ob-1701/15
Mediji: Delo, delo.si, Nedelo, Slovenske novice,
slovenskenovice.si, Pogledi, pogledi.si, Ona, Onaplus, Vikend, Polet, polet.si, Polet fit, Deloindom,
deloindom.si, Deloindom+, Grafičar, Delo de facto.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja Delo, d.d.
najmanj 5 % delež:
– Pivovarna Laško, d.d. 100 %.
Ob-1745/15
Ime medija: TV Eksodus.
Izdajatelj: Eksodus, medijske in druge dejavnosti,
Zoran Kodela s.p.
Direktor: Zoran Kodela, Zgornja Ložnica 25, 2316
Zg. Ložnica.
Lastnik: Eksodus, medijske in druge dejavnosti,
Zoran Kodela s.p. (100 %).
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 02110-5/2015-2

Ob-1700/15

Območna geodetska uprava Novo mesto, Novo
mesto, Ljubljanska cesta 26, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin
– ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006, 65/2007 – odločba
US, 106/2010 – ZDoh-2H, 47/2012 – ZUKD-1A, 79/2012
– odločba US in 55/2013 – ZUKD-1B) poziva osebe, ki
menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrli Tončki
Zečevič, solastnici parcele 1704 v katastrski občini 1476
Šentjernej, ki je bila v zemljiško knjigo leta 1923 vpisana
kot stanujoča na naslovu Zagreb, Barantanski jarek 44,
da se javijo v 30 dneh od objave oklica in vstopijo v postopek ureditve meje, ki ga vodi samostojni podjetnik
Ivan Škedelj-Močivnik, Šentjernej, Cesta oktobrskih žrtev 48c, 8310 Šentjernej.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Novo mesto
dne 4. 3. 2015
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Št.

21 / 27. 3. 2015 /

Objave gospodarskih družb

Ob-1746/15
Na podlagi 75. člena Zakona o gospodarskih
družbah (uradno prečiščeno besedilo), Uradni list RS,
št. 65/09, Petra Žagar, Lekarniška dejavnost, Adamičeva
24b, 1290 Grosuplje, javnost obvešča, da bo podjetje
s 1. 7. 2015 svojo dejavnost nadaljevalo na istem naslovu v okviru družbe Farmacija d.o.o., ki bo univerzalni
pravni naslednik podjetja.
Petra Žagar – Lekarniška dejavnost
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Zavarovanja terjatev

SV 355/2015

Ob-1710/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št.
SV 355/2015 z dne 18. 3. 2015 je dvo in pol sobno stanovanje št. 21 v III. nadstropju, v izmeri 67,30 m2, stanovanjske hiše/stavbe z ID št. 40, na naslovu Stantetova
ul. 12 – parc. št. 929/1, k.o. 678 Sp. Radvanje, last CONTRAST d.o.o., na podlagi prodajne pog. št. 113/2007
z dne 30. 11. 2007, zastavljeno v korist Sparkasse d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v višini 45.000,00 EUR
z obrestmi in stroški.
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Stran

Objave sodišč

VL 171735/2014

Izvršbe

VL 64333/2014

Os-1548/15

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, opr. št. VL 64333/2014 z dne 16. 5. 2014, ki
je 30. 5. 2014 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja izv. Marka Tomazin, opr. št.
IZV 341/2014 z dne 25. 11. 2014, bila nepremičnina, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo, to je dvosobno stanovanje,
št. stavbe 376, št. stanovanja 39, v velikosti 57,69 m2,
v četrtem nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Cesta revolucije 5, Jesenice, last dolžnika Ranka
Gašič in Fazile Gašič, zarubljena v korist upnika Stanovanjsko podjetje podjetje za gospodarjenje z objekti
d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 818,50 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. 3. 2015
VL 154670/2014

Os-1549/15

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, opr. št. VL 154670/2014 z dne 17. 11. 2014,
ki je 16. 12. 2014 postal pravnomočen, je na podlagi
rubežnega zapisnika izvršitelja izv. Marko Tomazin,
opr. št. IZV 17/2015 z dne 10. 2. 2015, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje,
v velikosti 57,69 m2, v tretjem nadstropju večstanovanjske stavbe, št. stavbe 376, št. stanovanja 39,
na naslovu Cesta revolucije 5, Jesenice, last Ranka
Gašič in Fazile Gašič, zarubljena v korist upnika Stanovanjsko podjetje podjetje za gospodarjenje z objekti
d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 266,59 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. 3. 2015
VL 180267/2013

Os-1552/15

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, opr. št. VL 180267/2013 z dne 15. 11. 2013,
ki je 14. 12. 2013 postal pravnomočen, je na podlagi
rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčič, opr.
št. IZV 341/2013 z dne 13. 10. 2014, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje,
št. stavbe 376, št. stanovanja 39, v velikosti 63,27 m2,
v četrtem nadstropju stanovanjske stavbe, na naslovu
Cesta revolucije 5, Jesenice, last dolžnika Ranka Gašič,
zarubljena v korist upnika JEKO-IN, javno komunalno
podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, Jesenice, zaradi izterjave 1.553,10 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. 3. 2015

Os-1553/15

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Ljubljani, opr. št. VL 171735/2014 z dne 15. 12. 2014,
ki je 13. 1. 2015 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčič, opr. št.
IZV 17/2015 z dne 11. 2. 2015, bila nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 7, v 3.
etaži, v izmeri 48,46 m2, na naslovu Ulica Franca Benedičiča 10, Jesenice, last dolžnice Marte Kogoj, zarubljena v korist upnika JEKO-IN, javno komunalno podjetje,
d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, Jesenice, zaradi
izterjave 307,55 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. 3. 2015
VL 113220/2011

Os-1624/15

V izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d.,
Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, zoper dolžnika Branka
Hrovat, Gradiška 218, Pesnica pri Mariboru, zaradi izterjave 14.928,44 EUR s pp, je izvršitelj na podlagi sklepa
sodišča VL 113220/2011 z dne 23. 12. 2014 opravil
rubež dolžnikove nepremičnine, ki (še) ni vpisana v zemljiško knjigo – trisobnega stanovanja (v izmeri 120 m2)
kot posameznega dela stavbe št. 1, ki se nahaja v pritličju stavbe št. 418, v k.o. Gradiška, na naslovu Gradiška 218, Pesnica pri Mariboru, ter pripadajočih splošnih
skupnih delov stavbe na parcelah št. 504/8, 504/25 in
504/27, k.o. Gradiška.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 3. 2015

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 39/2012

Os-1557/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku Juretu Likarju, v nepravdni zadevi predlagatelja
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna
Žejn d.o.o., iz Ljubljane, zoper nasprotni udeleženki:
1. Bernardka Doma, Nanoška ulica 4, Ljubljana, 2. Darinka Ušeničnik, Rožna dolina cesta XI/7, Ljubljana,
ob udeležbi: 1. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc in
partnerji, op., d.o.o., iz Ljubljane, 2. Mojca Lovšin Dostal, Cankarjeva ulica 3a, Krško, 3. Alojzij Kos, Jamova
cesta 54, Ljubljana (naslov za vročanje: Bučka 4, 8276
Bučka), 4. Tatjana Oven, Jamova cesta 54, Ljubljana,
5. Terezija Oven, Jamova cesta 54, Ljubljana, 6. Alenka
Gumze, Jaskova 4, Slovenj Gradec, 7. Slavka Končan,
Jamova cesta 54, Ljubljana, 8. Kristina Koman, Spodnji Rudnik IV 8, Ljubljana, 9. Alenka Kozarov, Jamova
cesta 54, Ljubljana, 10. Vera Banić, Jamova cesta 54,
Ljubljana, 11. Anton Marolt, Jamova cesta 54, Ljubljana,
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12. Nadja Cvek, Jamova cesta 54, Ljubljana, 13. Viktor
Berlec, Jamova cesta 54, Ljubljana, 14. Tina Popović,
Jamova cesta 54, Ljubljana, 15. Igor Medjugorac, Jamova cesta 54, Ljubljana, 16. Matjaž Urleb, Jamova
cesta 54, Ljubljana, 17. Marija Krmelj, Jamova cesta 54,
Ljubljana, 18. Viktor Bernik, Jamova cesta 54, Ljubljana,
19. Urška Piskar, Jamova cesta 54, Ljubljana, 20. Marija
Boban, Jamova cesta 54, Ljubljana, 21. Tončka Božič,
Rozmanova 68, Koper, 22. Matevž Božič, Rozmanova 68, Koper, 23. Anton Kustec, Jamova cesta 54, Ljub
ljana, 24. Vesna Kustec, Jamova cesta 54, Ljubljana,
25. Igor Sirnik, Jana Husa 40, Ljubljana, 26. Ernest
Faninger, Jamova cesta 54, Ljubljana (začasno: DSO
Ljubljana Vič, Cesta na Bokalce 51, Ljubljana), 27. Vlasta Trstenjak, Jamova cesta 54, Ljubljana, 28. Mihaela
Vanič Buković, Jamova cesta 54, Ljubljana, 29. Matija
Vilhar, Jamova cesta 54, Ljubljana, 30. Zdravko Danilović, Jamova cesta 54, Ljubljana, 31. Stojan Urbančič,
Jamova cesta 54, Ljubljana, 32. Boštjan Oblak, Jamova
cesta 54, Ljubljana, 33. Center za dopisno izobraževanje Univerzum, Grošljeva ulica 4, Ljubljana, 34. David
Žehelj, Spodnje Kraše 38, Šmartno ob Dreti, 35. Marija
Kovše, Križeča vas 5 a, Poljčane, 36. Dušan Kovše,
Bogišičeva 6, Ljubljana, 37. Maja Lindič, Cesta Tončke Čeč 76, Trbovlje, 38. Aleš Končan, Herbersteinova
ulica 14, Ljubljana, 39. ki jih zastopa upravnik Metalka
stanovanjske storitve d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljub
ljana, njega pa Ila Zupančič, odvetnica v Ljubljani, dne
12. 2. 2015 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: kupoprodajne pogodbe
z dne 10. 7. 1965, sklenjene med prodajalcem Stanovanjski sklad Občine Ljubljana - Vič - Rudnik po Zavodu za stanovanjsko in komunalno gospodarstvo Vič
in kupcem Matija Vilhar, predmet pogodbe dvosobno
stanovanje št. 19 (sedaj ID 110), v III. nadstropju, v izmeri 56,00 m2, ki se nahaja v sklopu stanovanjskega
objekta C – 12.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica na oglasni deski sodišča z ugovorom pri
naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
udeleženca Matije Vilharja.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2015
N 230/2013

Os-1605/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Franc Slana in 2. Marija Kovačič,
oba Koroška ulica 2c, Ljubljana, ki ju zastopa Odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec d.o.o., iz Ljubljane,
zoper nasprotnega udeleženca Slovenske železnice
d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana, ob udeležbi:
1. SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, 2.
Nada Pranić, 3. Tatjana Studen, obe Koroška ulica 2c,
Ljubljana, 4. Teodora Klein, Koroška ulica 2c, Ljubljana,
ki jo zastopa Odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec
d.o.o. iz Ljubljane, 5. Slobodan Studen, 6. Andjelko Pranić, oba Koroška ulica 2c, Ljubljana, 7. Kaja Špiler, Južna cesta 105, Izola, 8. Marko Špiler, Ilirska 11, Ljubljana,
9. Zvonka Slavec, Kebetova 10, Kranj, 10. Lelja Marija
Hočevar, 11. Matevž Hočevar, 12. Andraž Hočevar, vsi
Koroška ulica 2c, Ljubljana in 13. Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška
družba Kozinc in partnerji o.p., d.o.o. iz Ljubljane, zaradi
vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, dne 26. 2. 2015, izdalo sklep o začetku

postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene z dne
7. 11. 1991, št. 1500/1-06/91, med prodajalcem Železniško gospodarstvo Ljubljana in kupcem Francijem
Slano, in sicer za nepremičnino – stanovanje št. 9, v III.
nadstropju, skupne površine 110,59 m2, v stavbi na naslovu: Ljubljana, Koroška ulica 2/C, povezani z zemljiško
parcelo številka 330, v k.o. Bežigrad (2636).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja Francija Slane.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 2. 2015
N 526/2012

Os-1673/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagatelja: Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljubljana, zoper nasprotnega udeleženca: Ingrad gradbeno podjetje d.d. –
v stečaju, Lava 7, Celje, ki ga zastopa stečajni upravitelj
Zvonimir Hudej, ob udeležbi: 1. Skupnost lastnikov Pot
k ribniku 16-22, Ljubljana, Pot k ribniku 22, Ljubljana, 2.
Anton Jakopanec, 3. Ivana Jakopanec, oba Pot k ribniku 22, Ljubljana, 4. Frančiška Prijatelj, Pot k ribniku 20,
Ljubljana, 5. Leopold Arko, Pot k ribniku 22, Ljubljana,
6. Vlado Dimitrijevič, 7. Stanka Dimitrijevič, 8. Franc
Flajnik, 9. Pavla Flajnik, vsi Pot k ribniku 20, Ljubljana,
10. Jože Trontelj, Pot k ribniku 18, Ljubljana, 11. Edita
Rotner, Pot k ribniku 22, Ljubljana, 12. Rado Milan Gliha, 13. Pavla Gliha, oba Pot k ribniku 20, Ljubljana, 14.
Mirko Čeha, 15. Istvan Radoczy, 16. Pavao Dimitrije
Jakšića, 17. Karolina Moneta, 18. Drago Cenčič, vsi
Pot k ribniku 18, Ljubljana, 19. Vasja Cenčič, Šarhova
ulica 6, Ljubljana, 20. Kristina Švigelj Šavli, Pot k ribniku 22, Ljubljana, 21. Anica Menart, 22. Jože Menart,
oba Pot k ribniku 16, Ljubljana, 23. Mira Zalta, Pot k ribniku 18, Ljubljana, 24. Veselka Marković, 25. Zvonko
Marković, oba Pot k ribniku 22, Ljubljana, 26. Branko
Georgievski, 27. Murova 13, Jesenice, 31. Marica Širec,
32. Majda Krajnc Židan, obe Pot k ribniku 16, Ljubljana,
33. Pavel Žakelj, Ferberjeva 13, Ljubljana, 34. Milan
Trunkelj, 35. Alojzija Trunkelj, oba Pot k ribniku 18, Ljub
ljana, 36. Mitja Premrov, Pot k ribniku 16, Ljubljana, 37.
Rasma Kujundžić, 38. Refik Kujundžić, oba Pot k ribniku 18, Ljubljana, 39. Ljudmila Potokar, Pot k ribniku 16,
Ljubljana, 40. Ana Blatnik, Pot k ribniku 22, Ljubljana,
41. Andreja Remih, Gregorčičeva 19, Bled, 42. Verona
Geč, 43. Ana Sovdat, 44. Jana Sovdat Pogačar, vse Pot
k ribniku 20, Ljubljana, 45. Adnan Zubčevič, Maistrova 12, Ilirska Bistrica, 46. Mihela Rebolj, Sela 17a, Grosuplje, 47. Katarina Bencek, Pot k ribniku 22, Ljubljana,
48. Dževad Beganović, 49. Ivana Pavliha, oba Pot k ribniku 20, Ljubljana, 50. Damjan Dolinar, Pot k ribniku 16,
Ljubljana, 51. Jože Jermančič, 52. Vera Jermančič, oba
Pot k ribniku 20, Ljubljana, 53. Rajko Todič, 54. Alojzija
Todič, oba Pot k ribniku 16, Ljubljana, 55. Marijana Štrbenk, Ulica bratov Učakar 94, Ljubljana, 56. Lili Petek
Rotar, Polje, cesta VI/10, Ljubljana, 57. Štefan Sedmak,
Stantetova 26, Celje, ki ga zastopa Odvetniška družba
Gregorovič-Pungartnik, o.p. – d.o.o. iz Šentjurja, 58.
Franc Žmavc, 59. Marinka Žmavc, oba Pot k ribniku 16,
Ljubljana, 60. Metka Fir, 61. Majda Širec, obe Pot k ribniku 20, Ljubljana, 62. David Bertoncelj, Pot k ribniku 18,
Ljubljana, 63. Magdalena Delmedico, 64. Janez Šteblaj,
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oba Pot k ribniku 22, Ljubljana, 65. Vojko Nograšek,
Galjevica 32, Ljubljana, 66. Bojan Ciglar, Pot k ribniku 16, Ljubljana, 67. Dragica Savić, 68. Blagoje Savić,
oba Pot k ribniku 22, Ljubljana, 69. Dušan Milovanović,
70. Safija Milovanović, oba Pot k ribniku 20, Ljubljana,
71. Maja Juvan, Pot k ribniku 18, Ljubljana, 72. Štefica
Kemec, Pot k ribniku 16, Ljubljana, 73. Milena Dedović,
Pot k ribniku 22, Ljubljana, 74. Otilija Iljaš, Pot k ribniku 16, Ljubljana, 75. Breda Dvořak Drašler, Pot k ribniku 18, Ljubljana, 76. Zlatko Kolarev, Pot k ribniku 22,
Ljubljana, 77. Latifi Mehdi, Pot k ribniku 22, Ljubljana,
78. Katja Kozin Tušek, Pot k ribniku 20, Ljubljana, 79.
Alenka Kozin, Zvonarska ulica 13, Ljubljana, 80. Andrej
Bračič, Rakitna 354, Preserje, 81. Ana Marija Šelih, Miklošičeva 9, Celje, 82. Valentin Urbančič, Trške njive 17,
Žužemberk, ki ga zastopa Milan Vajda, odvetnik v Ljub
ljani, 83. Ivana Van, Snojeva ulica 4, Ljubljana, 84. Antonija Perpar, Trnovski pristan 10, Ljubljana, 85. Ema Fink,
Vrti 22, Žužemberk, 86. Vlasta Luštek, Pot k ribniku 16,
Ljubljana, 87. Jože Fir, 88. Olga Fir, oba Stopiče 87,
Stopiče, 89. Simona Peterlin, 90. Edvard Peterlin, oba
Pot k ribniku 18, Ljubljana, 91. Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška
pisarna Kozinc in partnerji, o.p., d.o.o. iz Ljubljane, in
92. Reiffeisen banka d.d., Zagrebška cesta 76, Maribor,
93. Onkološki inštitut, Zaloška 2, Ljubljana, 94. Klotilda
Korent, Pot k ribniku 16, Ljubljana, zaradi vzpostavitve
etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
dne 9. 3. 2015, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe iz leta 1973, sklenjene med prodajalcem
GIP Ingrad Celje in kupovalko Marijo Kastelic, in sicer
za nepremičnino – enosobno stanovanje, št. 18, površine 42,07 m2, v IV. nadstropju 3. stopnišča montažne
stanovanjske stavbe na naslovu: Ljubljana, Pot k ribniku 20, na zemljiških parcelah številka 117/4, 117/5,
109/15, 109/16, 414/2, 117/2, 116/1, 52/3 in 52/1, vse
k.o. Karlovško predmestje.
– kupoprodajne pogodbe z dne 16. 12. 1981, sklenjene med prodajalko Marijo Kastelic in kupovalko Nado
Ramovš, in sicer za nepremičnino – enosobno stanovanje, št. 18, površine 42,07 m2, v IV. nadstropju 3.
stopnišča montažne stanovanjske stavbe na naslovu:
Ljubljana, Pot k ribniku 20, na zemljiških parcelah številka 117/4, 117/5, 109/15, 109/16, 414/2, 117/2, 116/1,
52/3 in 52/1, vse k.o. Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na
oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženca Andreja Bračiča.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 3. 2015

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
P 12/2015

Os-1543/15

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku
Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke: 1.
Kristina Mihelič, Trdinova ulica 5C, Novo mesto, 2. Makarij Mihelič, Pod Srobotnikom 39A, Straža in 3. Marijan
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Mihelič, Kurirska steza 1, Črnomelj, ki jih zastopa Alojz
Poljšak, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko: 1.
Neznani dediči po pok. Štraus Josipini, nazadnje stanujoči v ZDA, 2. Neznani dediči po pok. Kolenc Katarini,
nazadnje stanujoči v ZDA, 3. Neznani dediči po pok.
Perko Ani, nazadnje stanujoči v ZDA in 4. Neznani dediči
po pok. Stanku Ivetu, nazadnje stanujočem v ZDA, zaradi ugotovitve lastninske pravice pcto 100,00 €, v smislu
82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 18. februarja 2015 postavilo začasnega
zastopnika Neznanim dedičem neznanega bivališča po
pok. Štraus Josipini, nazadnje stanujoči v ZDA, Neznanim dedičem neznanega bivališča po pok. Kolenc
Katarini, nazadnje stanujoči v ZDA, Neznanim dedičem
neznanega bivališča po pok. Perko Ani, nazadnje stanujoči v ZDA in Neznanim dedičem neznanega bivališča
po pok. Stanku Ivetu, nazadnje stanujočem v ZDA.
Začasni zastopnik je Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene
stranke Neznane dediče neznanega bivališča po pok.
Štraus Josipini, nazadnje stanujoči v ZDA, Neznane
dediče neznanega bivališča po pok. Kolenc Katarini,
nazadnje stanujoči v ZDA, Neznane dediče neznanega
bivališča po pok. Perko Ani, nazadnje stanujoči v ZDA
in Neznane dediče neznanega bivališča po pok. Stanku
Ivetu, nazadnje stanujočem v ZDA, do takrat, dokler le-ti
ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem
oziroma dokler organ pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 18. 2. 2015
P 13/2015

Os-1545/15

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke:
Janka Radovič, Preloka 9, Vinica, ki ga zastopa Alojz
Poljšak, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko:
Neznani dediči po pok. Žunič Mariji, nazadnje stanujoči
Žuniči 6, Adlešiči, zaradi ugotovitve lastninske pravice
pcto 100,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 18. februarja 2015,
postavilo začasnega zastopnika Neznanim dedičem neznanega bivališča po pok. Žunič Mariji, nazadnje stanujoči na naslovu Žuniči 6, Adlešiči.
Začasni zastopnik je Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene
stranke Neznane dediče neznanega bivališča po pok.
Žunič Mariji, nazadnje stanujoči na naslovu Žuniči 6,
Adlešiči, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec
ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ
pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da jim
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 18. 2. 2015
VL 21078/2013

Os-1523/15

V izvršilni zadevi upnika Domplan, d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik, Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžniku Davorinu Klemenčič, brez stalnega ali začasnega prebivališča
v Republiki Sloveniji, zaradi izterjave 1.572,04 EUR
s pp, je sodišče dolžniku Davorinu Klemenčič, brez
stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico
Renato Godnjov Špik iz Tržiča, ki ima v tem postopku
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vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ
pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 27. 2. 2015
I 1535/2013

Os-1080/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika: Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad
Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti
dolžniku Dejanu Kokošinek, Zaloška cesta 69, Ljubljana
– dostava, ki ga zastopa zač. zast. Anton Grilc, Dalmatinova 2, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave nadomestila preživnine, sklenilo:
dolžniku
Dejanu
Kokošinek,
EMŠO:
0607972500315, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Anton Grilc,
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 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 Ljubljani
dne 9. 1. 2015
VL 157014/2014

Os-1540/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Elektro Celje energija, podjetje za prodajo elektrike in drugih energentov, svetovanje in storitve, d.o.o., Vrunčeva
ulica 2A, Celje, ki ga zastopa zak. zast. Mag Mitja
Terče, proti dolžniku Pavlu Firbas, Velike Malence 12,
Krška vas, ki ga zastopa zak. zast. Klakočar Bojan –
odvetnik, Cesta krških žrtev 12B, Krško, zaradi izterjave 238,82 EUR, sklenilo:
dolžniku Pavlu Firbas, Velike Malence 12, Krška
vas, 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 Klakočar Bojan, Cesta krških žrtev 12/b, 8270 Krško.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2015
VL 180535/2014

Os-1623/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Hypo Alpe-Adria-bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, ki ga
zastopa odv. David Gradišek, Glavni trg 20, Kranj, proti
dolžniku Alojzu Škraban, Zagrebška cesta 72, Maribor
– dostava, ki ga zastopa zak. zast. zač. zastop. Maja
Matjaž, Ul. heroja Bračiča 18/II, Maribor – dostava, zaradi izterjave 13.712,21 EUR, sklenilo:
dolžniku Alojzu Škraban, Zagrebška cesta 72, Maribor – dostava, 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 Maja Matjaž,
Ul. heroja Bračiča 18/II, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 3. 2015
VL 14935/2015

Os-1664/15

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Banke
Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki jo zastopa
Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.o.o.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku Damjanu Jalševac, Kuštrinova ulica 9, Ljubljana, ki jo zastopa začasni
zastopnik Katja Potočar, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana –
dostava, zaradi izterjave 2.118,42 EUR, sklenilo:
dolžniku
Damjanu
Jalševac,
Kuštrinova
ulica 9, Ljubljana, 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 Katja Potočar,
Dalmatinova ulica 2, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 3. 2015
Plg 10/2013

Os-1273/15

Okrožno sodišče v Murski Soboti je po višji pravosodni svetovalki II Martini Recek, v gospodarski zadevi
tožeče stranke Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d.
– v stečaju, Pelechova cesta 15, 1235 Radomlje, zoper
toženo stranko Schoot Auktionen e.K., Rene Schoot,
Hauptstrasse 174, Bergisch Gladbach, Nemčija, zaradi
plačila 10.007,25 EUR s pp, 28. januarja 2015 sklenilo:
Toženi stranki se v predmetni pravdni zadevi postavi začasni zastopnik, in sicer odvetnik Alojz Draškovič,
Slovenska ulica 43, Murska Sobota.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od
dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 28. 1. 2015
In 38/2014

Os-1589/15

Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni sodnici Nataliji Lebar v izvršilni zadevi upnika Jožefa Krampelj, Juršinci 65, Juršinci, ki ga zastopa odvetnika pisarna Mayr & Pavlovič d.o.o. iz Ptuja, zoper dolžnico Jožefo
Ranzinger, Indersdorferstrasse 33a, DE 8089 München,
zaradi izpraznitve in izročitve nepremičnine dne 10. 2.
2015 sklenilo:
Odvetnik Danilo Hari, postavljen za začasnega zastopnika s sklepom opr. št. In 38/2014 z dne 5. 2. 2015
se razreši.
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Dolžnici Jožefi Ranzinger, Indersdorferstrasse 33a,
DE 8089 München, se v predmetni izvršilni zadevi na
podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavlja začasni
zastopnik Ritonja Špilak Andreja, odvetnica iz Murske
Sobote.
Začasna zastopnica ima v postopku za katerega
je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica do
dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnica ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 2. 2015

Oklici dedičem
D 397/2014

Os-1470/15

Os-1615/15

Pri Okrajnem sodišču v Kamniku je v teku zapuščinski postopek po pok. Mariji Dolinšek, roj. 13. 10. 1890
in umrli 10. 9. 1974, nazadnje stanujoči Zagorica 11,
Kamnik, za premoženje, ki je bilo zapustnici vrnjeno
kot članici Agrarne skupnosti Pašna skupnost Velika
Planina.
Po podatkih sodišča zapustnica oporoke ni naredila, kot zakoniti dediči pa bi prišli v poštev dediči drugega dednega reda, in sicer brat Janez Dolinšek in sestri
Frančiška Dolinšek (poročena Uršič) in Ivana Dolinšek
(poročena Prelesnik, roj. l. 1893 in umrla l. 1970), ki so
že vsi pokojni. Sodišče ne razpolaga s podatki o dedičih
pokojnih sestra Frančiške Dolinšek in Ivane Dolinšek,
zato sodišče poziva zgoraj navedene osebe – dediče
pokojnih sestra Frančiške Dolinšek in Ivane Dolinšek
ter vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine,
da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave
tega oklica.
Po preteku navedenega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 4. 3. 2015
IV D 210/2014

Os-1044/15

V zapuščinski zadevi, opr. št. IV D 210/2014, po
pokojni Jožici Vintar, rojeni 6. 3. 1931, umrli 14. 6. 2008,
nazadnje stanujoči na naslovu Karlovška cesta 22, Ljub
ljana, državljanki Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.
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Zapustnica pred smrtjo ni napravila oporoke, zato
nastopi dedovanje na podlagi zakona.
Zapustnica je bila ob smrti razvezana. Imela je sinova Boža Vintar in Sreča Vintar, ki je umrl pred njo in
zapustil sinova Dejvida Vintar in Alena Vintar. Vsi našteti
so se dedovanju po zapustnici odpovedali.
Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere osebe
bi prišle v poštev kot dediči iz drugega dednega reda,
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču
v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski
in na spletni strani sodišča. Po preteku tega roka bo
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 1. 2015
III D 1459/2014

V zapuščinski zadevi po pokojnem Rafaelu Grmek,
rojen 24. 1. 1908, nazadnje stanujoč Savska cesta 31,
Domžale, državljan SFRJ, umrl 18. 7. 1985, poziva
sodišče vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico dedovati
njegovo premoženje, da se v roku enega leta od objave tega oklica, prijavijo kot dediči Okrajnemu sodišču
v Domžalah. Po preteku oklicnega roka, bo razpisana
zapuščinska obravnava in zadeva zaključena v skladu
z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 23. 2. 2015
D 120/2014

Št.

Os-1619/15

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Jakobu Mejaču, rojenem dne 22. 7.
1884, umrlem dne 22. 7. 1971, nazadnje stanujočim na
naslovu Zajelše 11, Dol pri Ljubljani.
Kot zakoniti dedič po pok. Jakobu Mejaču bi prišel
v poštev tudi zapustnikov sin Mejač Jakob, ki pa je umrl
že pred 10 leti v Združenih državah Amerike in sodišču
niso znani podatki o tem, ali je imel kaj potomcev (in
njihovi osebni podatki), da bi jih sodišče lahko obvestilo
o teku postopka. Glede na navedeno sodišče na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po pok. Mejač Jakobu 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 9. 3. 2015
D 706/2014

Os-1227/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Zalatel Vali, roj. Kocijančič, roj. 6. 2.
1920, Hruševlje 2a, Dobrovo v Brdih, ki je umrla 21. 11.
2014.
Kot zakonita dediča bi za dedovanje po zapustnici
prišla v poštev tudi zap. nečaka Ernesto in Nereida Kocijančič iz Argentine, kot otroka zap. pok. brata Ludvika
Kocijančiča, katerih prebivališče sodišču ni znano.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini
na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 1. 2015
D 602/2013

Os-1603/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Avgustu Jazbecu, sin Leopolda, roj.
10. 6. 1909 v Braniku, neznanega bivališča, ki je umrl
20. 11. 1963 v Trstu.
Kot zakoniti dediči bi prišli v poštev zap. sestri Danila in Marija ter zap. brat Herman, katerih prebivališče
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sodišču ni znano oziroma njihovi potomci, ki sodišču
tudi niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini
na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 3. 2015
D 333/2014

Os-1659/15

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Maji Zevnik, hči Antona Zevnika, rojena 1. 5. 1931,
z zadnjim stalnim bivališčem na naslovu Mala vas 16,
Bovec, ki je umrla 1. 11. 2014.
K dedovanju po zakonu bi bili poklicani dediči tretjega dednega reda, med katere sodijo tudi morebitni potomci zapustničinega pokojnega strica Leopolda
Zevnika, ki je umrl v ZDA okoli leta 1959, o katerih pa
sodišče nima nobenih podatkov.
Glede na zgoraj ugotovljeno, sodišče s tem oklicem
poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do njene
dediščine, da se v roku enega leta od njegove objave
zglasijo in uveljavijo svojo pravico do dediščine.
Če se po poteku enega leta od objave oklica dediči
ne zglasijo, bo sodišče odločilo na podlagi pridobljenih
podatkov v sodnem spisu.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 11. 3. 2015

Oklici pogrešanih
N 23/2014

Os-1530/15

Pri Okrajnem sodišču v Črnomlju je v teku nepravdni postopek za razglasitev pogrešane osebe Johanna
(tudi Ivana) Žagarja, nazadnje stanujočega na naslovu
Damelj 25, Vinica, za mrtvega.
Po doslej znanih podatkih je Johann (tudi Ivan) Žagar nazadnje bival na naslovu Damelj 25, Vinica. Rojen
je bil 30. 5. 1875 v Damlju. Imel je sina Franza Žagarja,
ki je bil rojen 19. 1. 1898 v Damlju.
Pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem in
njegovem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Črnomlju v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 26. 2. 2015
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Ivanc Blaž, Podvin 160, Žalec, zavarovalno polico,
št. 50500011059, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica. gnn‑335108
Otrin Katarina, Nanoška 15, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 41601000666, izdala zavarovalnica AS.
gnq‑335105
Plešej Borut, Videmska ulica 5, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 50500102099, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica d.d. gnd‑335118

Spričevala preklicujejo
Rakuša Nataša, Gresovščak 27, Ljutomer, spričevalo o končani OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, izdano leta
1998. gnm‑335109
Sojč Urška, Harje 2e, Laško, indeks, št. 20060322,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani, leto izdaje 2006.
gns‑335103

Drugo preklicujejo
AGT BOŠTJAN KOPRIVNJAK s.p., Blekova vas
1B, Logatec, licenco št. 01062/002, za vozilo MAN, reg.
št. LJ E5-00V. gnj‑335112
Benčič Neven, Pomjan 45, Šmarje, študentsko izkaznico, št. 09995263, izdala Fakulteta za pomorstvo in
promet Portorož. gnk‑335111
Brlek Uroš, Cvetkovci 67, Podgorci, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500033703000, izdajatelj Cetis
Celje, d.d. gni‑335113
Carević Predrag, Zadobrovška cesta 115, Ljubljana, certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaci-

ji, št. 1896/8400.002.4.1., izdala GZS 21. 4. 2006.
gnr‑335104
Česnik Tadej, Podraga 46, Podnanos, študentsko
izkaznico, št. 22070540 in indeks Fakultete za šport.
gnt‑335102
DRAGAN ADAMOVIĆ S.P., Liminjanska cesta
85, Portorož - Portorose, licenca, št. 012607, za vozilo
BMW, reg. št. KP DA-008 in licenco št. 012607, za vozilo Renault, reg. št. KP 28-32G, izdala Obrtna zbornica
Slovenije. gnf‑335116
EVIAN d.o.o., Zgornje Gameljne 48C, Ljubljana Šmartno, licenco in nalepko za taxi vozilo, reg.
št. LJ/SU-986, licenca št. G0004457/05928/676/002.
gnu‑335101
Jahiri Naim, C. Kozjanskega odreda 48, Šentjur,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500029366000,
izdajatelj Cetis Celje, d.d. gne‑335117
Kupnik Martina, Sv. Primož na Pohorju 55, Vuzenica, certifikat za NPK, izdan leta 2010, izdajatelj Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. gnp‑335106
L.K.F. d.o.o., Rogozniška cesta 33, Ptuj, licenco št.
GE005738/00067/003, za vozilo Iveco, reg. št. MB CS674. gnl‑335110
Pečar Drago, Stražica 15, Frankolovo, digitalno tahografsko kartico, št. 10705000111680, izdajatelj Cetis
d.d. gns‑335107
Pečar Drago, Stražica 15, Frankolovo, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500011168001, izdajatelj
Cetis Celje, d.d. gnh‑335114
Peinkiher Boštjan, Ulica Kirbiševih 4g, Maribor, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500003318001, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gng‑335119
Sladič Borut, Hribi 20, Škofljica, izjave o skladnosti
in lastnikove knjižice (Liberetto del propietario in dischiarazione di conformita), Bral Maena 535, št. trupa IT-DIF
CO56BL999. gng‑335115
TIM ŠIROVNIK d.o.o., Senožeti 45D, Dol pri Ljubljani, nacionalno licenco za vozilo reg. št. LJ/DC-508,
št. G0004634/03324/778/004. gnb‑335120
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