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Javni razpisi

Št. 8019-1/2015-6 Ob-1941/15

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja

spremembe
javnega razpisa za ugodna posojila projektom na 

področju obdelave in predelave lesa,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 21/15 z dne 

27. 3. 2015 (Ob-1722/15) (v nadaljevanju: javni razpis), 
v katerega se vključijo naslednje spremembe:

– V preambuli javnega razpisa se navedba Pravil-
nika o dodeljevanju spodbud sklada z dne 19. 3. 2015 
dopolni in se pravilno glasi: »Pravilnika o dodeljevanju 
spodbud sklada z dne 19. 3. 2015 s spr. in dop. z dne 
2. 4. 2015«. Dopolnitev pravilnika z dne 2. 4. 2015 
smiselno velja tudi v vsem preostalem delu razpisne 
dokumentacije.

– V 4. poglavju javnega razpisa se točka 8. po no-
vem glasi:

»8. Iz predložene prijavne dokumentacije mora 
biti razvidno, da za končni pro izvod, ki izhaja iz 
poslovno-pro izvodnega procesa vlagatelja, v povezavi 
s prijavljenim projektom, obstaja trg in zmožnost proda-
je predvidenih izdelkov.«

– V 7. poglavju javnega razpisa se točka 3. po no-
vem glasi:

»3. V primeru velikih investicijskih projektov, z upra-
vičenimi stroški nad 50 mio EUR, pri stroških svetovanj 
za MSP in pri vlagateljih, ki so v treh letih pred objavo 
razpisa prejeli pomoč v obliki tveganega kapitala, je 
potrebno upoštevati še dodatna pravila s področja dr-
žavnih pomoči.«

– V 11. poglavju javnega razpisa se prva alineja 
točke 4. po novem glasi:

– za 5 % povečati število zaposlenih oziroma za 
najmanj 1 zaposlenega, kolikor 5 % predstavlja manj 
kot 1 zaposlenega, ali ohraniti število zaposlenih ob 
bistvenem povečanju konkurenčnosti in izboljšanju teh-
nološkega procesa,«

– V 12. poglavju javnega razpisa se v točki 7. na 
koncu obstoječega besedila doda stavek:

»7. Potrdilo vlagatelji pridobijo pri javnem zavodu 
Triglavski narodni park.«

– V 12. poglavju javnega razpisa se točka 25. po 
novem glasi:

»25. Priloga POGp: pogodbe, predpogodbe, pisma 
o nameri za prodajo končnih izdelkov, ki izhajajo iz 
poslovno-pro izvodnega procesa vlagatelja, v povezavi 
s projektom.«

– V Prilogi razpisne dokumentacije javnega razpisa 
se na podlagi objavljene Uredbe o spremembi Uredbe 

o določitvi obmejnih problemskih območij v Uradnem 
listu RS, št. 24/15 z dne 10. 4. 2015, v 1. točki meril 
za ocenjevanje vlog (regionalni vidik lokacije projekta), 
v delu ocene lokacije projekta, ki se po Uredbi o določitvi 
obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 
s spr. in dop.) opredeljuje kot obmejno problemsko ob-
močje, spremeni seznam obmejno problemskih občin.

– V razpisno dokumentacijo se vključi legenda kra-
tic, ki so vsebovane v javnem razpisu.

Spremembe bodo objavljene tudi na spletni stra-
ni Sklada (http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktual-
ni-razpisi).

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad, Ribnica

 Ob-2008/15

Na podlagi 104. in 114. Člena Zakona o uresničeva-
nju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 
111/13; v nadaljevanju: ZUJIK) ter v skladu s Pravil-
nikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za 
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni 
list RS, št. 43/10) Ministrstvo za kulturo RS objavlja

javni razpis
za sofinanciranje partnerskih projektov  

med oblikovalci in podjetji s ciljem njihovega 
povezovanja in projektov popularizacije 

oblikovalskih izdelkov  
(v nadaljevanju: projektni razpis,  

oznaka JR – KKS – 2015)
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Re-

publika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 
ulica 10, Ljub ljana (v nadaljevanju: Ministrstvo).

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na na-

slednjih področjih:
I. Sofinanciranje partnerskih projektov med obli-

kovalci in podjetji - naročniki, ki izkazujejo potrebo po 
razvoju novih in revitaliziranih izdelkov, storitev in komu-
nikacij. Rezultat partnerskega sodelovanja mora biti vsaj 
izdelava funkcionalnega prototipa.

II. Sofinanciranje projektov popularizacije obliko-
valskih izdelkov, kar zajema npr. predstavitve, razstave, 
platforme oblikovalskih izdelkov za sodelovanje s pod-
jetji. Rezultat je javna predstavitev izdelkov.

V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični 
obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za žen-
ski in moški spol.
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3. Cilji razpisa
Cilji razpisa na področju I. so spodbujanje pove-

zovanja med oblikovalci in podjetji, s poudarkom na 
njihovih prvih povezovanjih, dvig kakovosti oblikovalskih 
produktov, povečanje njihove uporabe v gospodarstvu 
in povečanje kakovosti življenja ter spodbujanje zapo-
slovanja. Prav tako so cilji razpisa usmerjeni v inovacije 
v storitvah, integracije kulturne dediščine v turizem in 
revitalizacijo tradicionalnih obrti. Cilji razpisa so skladni 
s cilji Nacionalnega programa za kulturo 2014–2017, in 
sicer s ciljem »Razvoj trga kreativnih industrij«.

Cilji razpisa na področju II. so spodbujanje produk-
cije in promocije sodobnega slovenskega oblikovanja ter 
njegovega uveljavljanja v domačem in mednarodnem 
prostoru; spodbujanje sodelovanja oblikovalcev s podje-
tji ter uveljavljanje domačih blagovnih znamk. S tovrstno 
podporo želi Ministrstvo prispevati k tržni uspešnosti 
projektov, ki so plod umetniške ustvarjalnosti in imajo 
možnost umestitve na trg. Dolgoročno se s spodbuja-
njem področja kulturnih in kreativnih industrij želi pove-
čati število zaposlenih na tem področju.

4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1. Pogoji za sodelovanje na razpisnem področju 

I. – sofinanciranje partnerskih projektov med oblikovalci 
in podjetji - naročniki:

Upravičene osebe – prijavitelji so tisti, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

1. da so fizične osebe, ki v letu 2015 še ne bodo 
dopolnile 30 let (letnik 1986 in mlajši);

2. da imajo končano VII. stopnjo izobrazbe na po-
dročju oblikovanja (industrijsko oblikovanje, arhitektura, 
oblikovanje tekstilij in oblačil, oblikovanje vidnih sporočil, 
oblikovanje v povezavi s kulturno dediščino (obvezna 
izjava prijavitelja);

3. da niso v delovnem s partnerskim podjetjem – 
naročnikom (obvezna izjava prijavitelja);

4. da so v partnerskem sodelovanju s tistimi pod-
jetji – naročniki (fizične ali pravne osebe, ki opravljajo 
gospodarsko dejavnost), ki izkazujejo potrebo po razvoju 
novih izdelkov, storitev in komunikacij za prodajo. Par-
tnerska sodelovanja med oblikovalcem in podjetjem, ki 
izvaja posredniško dejavnost (npr. marketinške agencije), 
oblikovalski studii, arhitekturni biroji niso predmet razpisa;

5. da imajo podpisano pogodbo s podjetjem, v ka-
terem bo potekalo partnersko sodelovanje, ki je predmet 
razpisa; nujna sestavina pogodbe je obveznost podjetja, 
da prijavitelju projekt sofinancira v višini vsaj 50 % od 
višine odobrenih sredstev Ministrstva (obvezna priloga: 
podpisana pogodba o partnerskem sodelovanju);

6. da je prijavljeni projekt avtorski projekt (obve-
zna izjava prijavitelja);

7. da zaprošajo za največ 10.000,00 EUR in naj-
manj 5.000,00 EUR;

8. da prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizi-
rani v letu 2015 – najmanj do funkcionalnega prototipa;

9. da zagotavljajo dostopnost projekta javnosti 
(obvezna izjava prijavitelja);

10. da so v primeru, da so bili stranka Ministrstva 
v letih 2012, 2013 in 2014 izpolnjevali vse obveznosti do 
Ministrstva (dokazilo ni potrebno, preverja se po uradni 
dolžnosti);

11. da ne prijavljajo projektov, ki so že bili izbra-
ni na razpisih oziroma pozivih Ministrstva, na razpisih 
Slovenskega filmskega centra javne agencije RS, Jav-
nega sklada RS za kulturne dejavnosti, Javne agencije 
za knjigo RS in drugih ministrstev RS (obvezna izjava 
prijavitelja);

12. da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z na-
menom objave rezultatov razpisa na spletni strani Mini-

strstva, skladno z Zakonom o dostopu do informacij jav-
nega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-uradno prečišče-
no besedilo, 117/06-ZDavP-2, 23/14 in 19/15-odl.US) in 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07-UPB1) (obvezna izjava prijavitelja);

13. da nimajo omejitve poslovanja na podlagi Za-
kona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS, št. 69/11, uradno prečiščeno besedilo ZIntPK-UPB2) 
(dokazilo ni potrebno, preverja se po uradni dolžnosti);

14. da od partnerskega podjetja – naročnika pri-
dobijo podpisano izjavo, da je le-to poravnalo vse davč-
ne obveznosti v zadnjih dveh mesecih (obvezna priloga: 
originalna izjava podjetja);

15. da isti projekt prijavi le en prijavitelj;
16. da na razpisnem področju I. prijavijo samo en 

projekt (obvezna izjava prijavitelja);
17. da od partnerskega podjetja – naročnika pri-

dobijo podpisano izjavo, da bo vsebina prijavljenega pro-
jekta skladna z vsebino dejavnosti partnerskega podjetja 
vsaj še 4 leta (obvezna priloga: originalna izjava podjetja);

4.2. Pogoji za sodelovanje na razpisnem področju 
II. – sofinanciranje projektov popularizacije oblikovalskih 
izdelkov:

Upravičene osebe – prijavitelji so tisti, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

1. da so pravne osebe, registrirane za opravljanje 
kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kultur-
nih dobrin v Sloveniji (dokazilo ni potrebno, preverja se 
po uradni dolžnosti);

2. da so bili v obdobju od 2013 do 2014 vključeni 
v vsaj dva projekta s področij razpisa (obvezna priloga: 
izpolnjen in podpisan obrazec 3 ter kopije medijskih ob-
jav oziroma sorodna dokazila o vključenosti);

3. da zagotavljajo dostopnost projekta javnosti 
(obvezna izjava prijavitelja);

4. da so v primeru, da so bili pogodbena stranka 
Ministrstva v letih 2012, 2013 in 2014, izpolnjevali vse 
pogodbene obveznosti do Ministrstva (dokazilo ni po-
trebno, preverja se po uradni dolžnosti);

5. da ne prijavljajo projektov, ki so že bili izbra-
ni na razpisih oziroma pozivih Ministrstva, na razpisih 
Slovenskega filmskega centra javne agencije RS, Jav-
nega sklada RS za kulturne dejavnosti, Javne agencije 
za knjigo RS in drugih ministrstev RS (obvezna izjava 
prijavitelja);

6. da v prijavljeni projekt vključujejo vsaj 4 sloven-
ske avtorje, strokovnjake ali druge izvajalce s področij 
oblikovanja (industrijsko oblikovanje, arhitektura, obli-
kovanje tekstilij in oblačil, oblikovanje vidnih sporočil, 
oblikovanje v povezavi s kulturno dediščino), s katerimi 
je mogoče zagotoviti profesionalno izvedbo projekta 
(obvezna priloga: podpisane izjave avtorjev/strokovnja-
kov/izvajalcev o sodelovanju);

7. da prijavljajo projekt, pri katerem zaprošena 
sredstva ne smejo biti višja od 70 % celotne vrednosti 
projekta in hkrati ne presegajo višine 20.000,00 EUR 
(ustrezna finančna konstrukcija v prijavnem obrazcu 1);

8. da ne sodelujejo v projektu/-ih prijaviteljev na 
razpisnem področju I.;

9. da isti projekt prijavi le en prijavitelj;
10. da na področju II. prijavijo samo en projekt;
11. da nimajo omejitve poslovanja na podlagi Za-

kona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS, št. 69/11, uradno prečiščeno besedilo ZIntPK-UPB2) 
(dokazilo ni potrebno, preverja se po uradni dolžnosti);

12. da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z na-
menom objave rezultatov razpisa na spletni strani Mi-
nistrstva, skladno z Zakonom o dostopu do informacij 
javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno pre-



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 28 / 24. 4. 2015 / Stran 743 

čiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14 in 19/15 – 
odl.US) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB1) (obvezna izjava prijavitelja).

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

nje vlog, ki jo izmed zaposlenih na Ministrstvu imenuje 
ministrica, pristojna za kulturo.

Prijavitelji, ki se prijavijo na razpis s formalno nepo-
polno vlogo, bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj 
mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za 
dopolnitev, sicer se bo štela za nepopolno. Vloge, ki ne 
bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upra-
vičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in 
zavržene s sklepom.

Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve 
neizpolnjevanja pogojev in po že izdani dokončni odloč-
bi o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem 
programa ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru 
naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogodbenih ob-
veznosti razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že 
izplačanih sredstev pa zahteva vračilo sredstev.

Dokumentacije, ki je priložena vlogi, se ne vrača.
6. Kriteriji razpisa:
6.1. Razpisno področje I. – sofinanciranje partner-

skih projektov med oblikovalci in podjetji - naročniki:

I. Splošni kriteriji Število 
možnih 

točk
– razdelanost projektnih izhodišč 15
– opis diferenciacije izdelka od konkurenčnih izdelkov (npr. po čem se izdelek razlikuje od že obstoječih, 
v čem je inovativen, katere so prednosti projekta od že obstoječih, kako projekt izboljšuje uporabniško 
izkušnjo …)

30

– povezovanje s podjetji v zamejstvu (sosednje države) 3
– reference podjetja med leti 2011–2014 (v povezavi z vsebino prijavljenega projekta) 7
– celovitost delovnega načrta (opis izvedbe projekta vsaj do faze funkcionalnega prototipa) 15
– realna finančna zgradba projekta (vrednost projekta izraža število potrebnih delovnih ur) 10
Skupaj splošni 80

II. Posebni kriteriji
– načrt vstopa projekta na trg (marketinški načrt, inovativnost v marketinškem pristopu in tržni potencial 
projekta …)

20

Skupaj posebni 20
Skupaj splošni + posebni 100

6.2. Razpisno področje II. – sofinanciranje projektov 
popularizacije oblikovalskih izdelkov:

I. Splošni kriteriji Št. 
možnih 

točk
– izkazovanje izvirnosti, inovativnosti in aktualnosti v pristopu in izvedbi projekta 20
– obseg projekta (npr. število produktov in njihova zahtevnost, število sodelujočih avtorjev in drugih 
sodelujočih strokovnjakov, ki delujejo na razpisanem področju)

15

– izdelan načrt predstavitve projekta, ki izkazuje popularizacijo predstavljenih produktov (npr. vrsta 
javne predstavitve, način uveljavljanja/utrjevanja blagovne znamke, referenčnost predstavitvenih 
prostorov)

25

– načrt vstopa produktov na trg (promocijska, marketinška strategija) 20
Skupaj 80

II. Posebni kriteriji
– dokazano sodelovanje s podjetji, tržni potencial predstavljenih produktov (dokazano sodelovanje 
s podjetji se dokazuje z obojestransko podpisanimi listinami)

20

Skupaj 20
Skupaj splošni in posebni 100
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7. Uporaba kriterijev in obrazložitev točkovanja
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri če-

mer je pri vsakem kriteriju navedena najvišja možna 
višina doseženih točk. Najvišje število prejetih točk za 
projekt je 100 točk. V sofinanciranje bo sprejetih naj-
višje ocenjenih prvih enajst projektov na področju I. in 
najvišje ocenjeni prvi trije projekti na področju II. Pogoj 
za sofinanciranje je tudi, da projekt doseže vsaj 71 točk.

Vsebinsko ocenjevanje izvede strokovna komisija 
za arhitekturo in oblikovanje Ministrstva.

Z izvajalcem izbranega projekta na razpisnem po-
dročju bo na podlagi odločbe sklenjena pogodba za 
obdobje koledarskega leta 2015.

Izvajalec izbranega projekta mora skozi celotno ob-
dobje trajanja razpisa izpolnjevati pogoje razpisa.

8. Obvezne priloge
8.1. Razpisno področje I. – sofinanciranje partner-

skih projektov med oblikovalci in podjetji - naročniki:
V celoti izpolnjenim prijavnim obrazcem 1 in 2 (izja-

ve o izpolnjevanju pogojev) morajo biti priložene nasle-
dnje obvezne priloge:

1. podpisana pogodba med prijaviteljem in par-
tnerskim podjetjem – naročnikom, v katerem je določeno 
partnersko sodelovanje, ki je predmet razpisa; nujna se-
stavina pogodbe je obveznost partnerskega podjetja, da 
prijavitelju projekt sofinancira vsaj v višini 50 % od višine 
odobrenih sredstev Ministrstva,

2. originalna izjava partnerskega podjetja – na-
ročnika o poravnavi vseh davčnih obveznosti v zadnjih 
dveh mesecih,

3. originalna izjava partnerskega podjetja – na-
ročnika, da bo vsebina prijavljenega projekta skladna 
z vsebino dejavnosti partnerskega podjetja vsaj še 
4 leta.

8.2. Razpisno področje II. – sofinanciranje projektov 
popularizacije oblikovalskih izdelkov:

V celoti izpolnjenim prijavnim obrazcem 1 in 2 (izja-
ve o izpolnjevanju pogojev) morajo biti priložene nasle-
dnje obvezne priloge:

1. vključenost v vsaj dva projekta s področij raz-
pisa v obdobju 2013-2014 se dokazuje s kopijami me-
dijskih objav oziroma sorodnih dokazil,

2. vključenost vsaj štirih slovenskih avtorjev, stro-
kovnjakov ali drugih izvajalcev s področij oblikovanja 
(industrijsko oblikovanje, arhitektura, oblikovanje teks-
tilij in oblačil, oblikovanje vidnih sporočil, oblikovanje 
v povezavi s kulturno dediščino) se dokazuje s pod-
pisanimi izjavami/pismi o nameri/pogodbami avtorjev 
o sodelovanju.

9. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša 

150.000,00 EUR.
Na razpisnem področju I. – sofinanciranje partner-

skih projektov med oblikovalci in podjetji – naročniki, bo 
podprtih največ 11 prijaviteljev, na razpisnem področju 
II. – sofinanciranje projektov popularizacije oblikovalskih 
izdelkov pa največ 3 prijavitelji.

10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti pora-

bljena v proračunskem letu 2015 oziroma v plačilnih 
rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2015.

Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplače-
vala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi 
o sofinanciranju kulturnih projektov, in na podlagi izsta-
vljenih zahtevkov za izplačilo.

11. Rok za oddajo vlog na razpis: razpis se prične 
24. 4. 2015 in se zaključi 25. 5. 2015 ob 24. uri.

12. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazci (z navedbo obveznih prilog).
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce na papirju,
– obvezne priloge k prijavnim obrazcem na papirju,
– prijavni obrazec 1 pa tudi na priloženem elektron-

skem mediju (CD, DVD ali USB pomnilnik) v Wordovi 
datoteki.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpi-
snem roku dvignejo v glavni pisarni Ministrstva med 
uradnimi urami (vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 
12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi 
s spletne strani Ministrstva http://www.kultura.gov.si, 
kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izved-
bo razpisa.

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času raz-
pisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno 
dokumentacijo tudi poslati.

13. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih prijavnih 

obrazcih ter mora vsebovati vse obvezne priloge in po-
datke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vloga mora biti v poslovnem času Ministr-
stva predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za 
kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana, do vključno 
25. 5. 2015 oziroma najkasneje ta dan oddana na po-
šti kot priporočena pošiljka v zaprtem ovitku z izpisom 
na prednji strani: Ne odpiraj – Javni ciljni razpis, oznaka 
JR – KKS – 2015.

Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: 
ime in priimek prijavitelja in naslov oziroma uradni naziv 
in naslov (sedež).

14. Izločitev vlog
Za prepozno se bo štela vloga (oziroma dopolnitev 

ali sprememba), ki ne bo oddana priporočeno na pošto 
do vključno 25. 5. 2015 oziroma do tega dne ne bo 
v poslovnem času predložena glavni pisarni Ministrstva.

Za nepopolno se bo štela vloga, ki ne bo vsebovala 
vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa 
in razpisne dokumentacije. Za nepopolno se bo štela 
tudi vloga, ki bo na razpis prispela kot formalno nepo-
polna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem pet 
dnevnem roku.

Za neupravičeno osebo se bo štel tisti prijavitelj, 
katerega vloga ne bo izpolnjevala splošnih in posebnih 
pogojev, določenih v besedilu razpisa in kadar bo pri-
javitelj kot produkcijo prijavil tuj projekt. Izpolnjevanje 
pogojev se bo ugotavljalo na osnovi obveznih dokazil 
in vloge prijavitelja.

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

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

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

– ki jih ne bo vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki bodo nepopolne.
Opozorilo!
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka 

razpisa, oznaka JR-KKS-2015, vezana na proračun-
ske zmogljivosti Ministrstva. V primeru, da pride do 
sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu 
Ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postop-
ka razpisa, oznaka JR-KKS-2015, je Ministrstvo dolžno 
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ukrepati v skladu s spremembami v državnem proraču-
nu oziroma finančnemu načrtu Ministrstva.

15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministr-
stvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje 
v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pri-
čelo 27. 5. 2015 in zaključilo na dan prejema zadnje po 
pozivu dopolnjene vloge. Ministrstvo bo izbralo predloge 
za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku, kot ga 
določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega raz-
pisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov.

16. Dodatne informacije
Dodatne informacije o razpisu so na voljo telefon-

sko v času uradnih ur vsak ponedeljek, sredo in petek 
od 9. do 12. ure ter ob sredah od 14. do 16. ure, ali po 
elektronski pošti.

Kontaktna oseba za dodatne informacije je Tanja 
Grželj, tel. 01/369-58-79, elektronski naslov: tanja.gr-
zelj@gov.si.

Ministrstvo za kulturo

Št.1100-3/2015/2 Ob-2009/15

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na 
podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 
58/09, (64/09 popr., 65/09 popr.), 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US), Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo (14/13 popr.), 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZI-
PRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13, 38/14 – 
ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D), Zakona o izvr-
ševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 
in 2015 /ZIPRS1415/ (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 
– ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14, 
95/14 – ZUJF-C in 14/15), Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), ter 4. člena 
Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim 
delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 106/10) objavlja

javni razpis
študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin  

za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev  
v javnih vrtcih in šolah v študijskem letu 2014/2015

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

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

A. subvencioniranje kotizacije za nadaljnje izo-
braževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v javnih 
vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v študijskem letu 
2014/2015 vpisani v naslednje študijske programe za 
izpopolnjevanje:

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

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

– študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega 
učenja angleščine – 2. del, Pedagoška fakulteta Univer-
ze na Primorskem,

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

– študijski program izpopolnjevanja iz računalništva 
in informatike, Fakulteta za matematiko in fiziko Univer-
ze v Ljub ljani,

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

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

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

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

B. subvencioniranje kotizacije za nadaljnje izo-
braževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v javnih 
vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v študijskem letu 
2014/2015 vpisani v študijski program pedagoško-an-
dragoškega izpopolnjevanja.

2. Pogoji za prijavo na razpis
A. pogoji za pridobitev subvencije za študijske pro-

grame izpopolnjevanja, navedene pod alinejo A 1. točke 
razpisa

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

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

– so v študijskem letu 2014/2015 vpisani v zgoraj 
navedeni študijski program izpopolnjevanja, s katerim 
bodo izpolnjevali pogoje za strokovnega delavca v vzgoji 
in izobraževanju, kotizacija za ta študijski program pa ni 
financirana iz drugih javnih sredstev oziroma ni iz drugih 
javnih sredstev financirana v celoti,

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

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

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

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

– so v študijskem letu 2014/2015 vpisani v študij-
ski program pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja, 
s katerim bodo izpolnjevali pogoje o izobrazbi za delov-
no mesto:

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

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

– učitelja računalništva v osnovni šoli oziroma 
učitelja splošnoizobraževalnega predmeta informatika 
v srednji strokovni šoli ali gimnaziji,

na katerem opravljajo vzgojno-izobraževalno delo, 
kotizacija za študijski program pedagoško-andragoškega 
izpopolnjevanja pa ni financirana iz drugih javnih sredstev 
oziroma ni iz drugih javnih sredstev financirana v celoti,

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

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

cioniranje kotizacije kandidatov, je 100.000 EUR. Sred-
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stva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za 
leto 2015, proračunska postavka 715310 – Izobraževanje 
učiteljev, konto 4119 – Transferi posameznikom. Skrbnica 
proračunske postavke je mag. Darinka Cankar.

Najvišja subvencija kotizacije za posameznega pre-
jemnika znaša:

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

328,83 EUR

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

661,95 EUR

za študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine – 2. del, Pedagoška 
fakulteta Univerze na Primorskem

846,00 EUR

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

737,26 EUR

za študijski program izpopolnjevanja iz računalništva in informatike, Fakulteta za matematiko
in fiziko Univerze v Ljub ljani

422,18 EUR

za študijski program za izpolnjevanje iz bibliotekarstva, Filozofska fakulteta Univerze v Ljub ljani 194,83 EUR
za študijski program izpopolnjevanja iz kemije – 2. del, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljub ljani 612,99 EUR
za študijski program za izpopolnjevanje za izvajanje specialno-pedagoške in socialno-pedagoške 
pomoči otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter s čustvenimi 
in vedenjskimi težavami, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljub ljani

489,40 EUR

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

433,03 EUR

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

583,19 EUR

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

837,69 EUR

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

1.170,00 EUR

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

1.425,00 EUR

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

1.365,00 EUR

Kolikor je kotizacija posameznega kandidata finan-
cirana iz drugih javnih sredstev, se subvencija zmanjša 
za znesek prejetih drugih javnih sredstev.

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

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

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

na razpis za pridobitev subvencije šolnin v šolskem letu 
2014/2015,

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

– dokazilo o višini kotizacije za tekoči letnik študij-
skega programa za izpopolnjevanje, za katerega želi 
kandidat pridobiti subvencijo (fotokopija pogodbe o izo-
braževanju, fotokopija položnice o plačilu kotizacije ali 
potrdilo fakultete o višini kotizacije v študijskem letu 
2014/2015),

– izjavo kandidata, da njegova kotizacija ni finan-
cirana iz drugih javnih sredstev, v primeru, da je finan-
cirana iz drugih javnih sredstev, pa dokazilo o višini 
financiranja.

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja s pogoji 
razpisa in merili za ocenjevanje.
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5. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opre-
mljenost vlog

Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po po-
šti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana, s pripisom 
»Ne odpiraj – Vloga na javni razpis študijskih pomoči 
2014/2015«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom 
kandidata, najkasneje do 15. 5. 2015. Prijava se šteje za 
pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti na zadnji 
dan prijave, t.j. 15. 5. 2015.

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

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

stopka javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna komi-
sija). Ker se pričakuje večje število vlog, bo v prostorih 
ministrstva potekalo nejavno zaporedno odpiranje vlog 
v prisotnosti članov razpisne komisije, z zadnjim zapore-
dnim odpiranjem v roku 8 dni od predvidenega zadnjega 
roka za dospetje vlog, t.j. do 26. 5. 2015. Pri odpiranju 
vlog razpisna komisija ugotavlja njihovo popolnost. Vlo-
ga je formalno popolna, če so predloženi vsi dokumenti, 
določeni v 4. točki. V primeru vlog s pomanjkljivo doku-
mentacijo bo komisija v roku 8 dni od odpiranja prijavi-
telje pisno pozvala k dopolnitvi.

Vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je 
določen v 5. točki, ali ne bodo vsebovale vseh dokumen-
tov, ki jih zahteva besedilo razpisa, in ne bodo dopolnjene 
v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, bodo zavržene.

Vloge tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali 
osnovnih pogojev iz 2. točke, bodo zavrnjene.

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

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

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

O izbiri bodo vlagatelji obveščeni s sklepom ministr-
stva, najkasneje v roku šestdesetih dni od odpiranja vlog.

Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz 
javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom za-
vrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem 
sodišču RS sproži upravni spor v tridesetih dneh od 
prejema sklepa. Tožba se lahko vloži neposredno pisno 
ali pa se pošlje po pošti navedenemu sodišču. Šteje se, 
da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila 
priporočeno oddana na pošto.

9. Sklenitev pogodb: na podlagi sklepa o izbiri bo 
ministrstvo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbo o sub-
vencioniranju izobraževanja. Štiri izvode podpisanih po-
godb bo prejemnik subvencije moral v 8 dneh vrniti na 
naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Masarykova 16, 1000 Ljub ljana. Pravočasen odziv pre-
jemnika s predložitvijo podpisanih izvodov pogodbe je 
pogoj za izvršitev sklepa.

10. Izplačilo subvencije
Ministrstvo bo prejemniku študijske pomoči subven-

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

Če prejemnik študijske pomoči ne izpolni pogod-
benih obveznosti, je dolžan vrniti prejeti znesek skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

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

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

V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na 
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se upora-
bljajo kot nevtralni za moške in ženske.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 5100-7/2015-1 Ob-1998/15

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raz-
iskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 
45/12, 96/13, 100/13 – popr. in 92/14; v nadaljevanju: 
Pravilnik o postopkih) v zvezi z 12. in 20. členom Zako-
na 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), Zakona o ratifikaciji 
Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelova-
nju med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado 
Zvezne republike Jugoslavije (Uradni list RS, št. 81/02, 
MP 21/02) ter Protokolom sedmega zasedanja Mešane 
komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med 
Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo, podpisanim 
korespondenčno, 31. oktobra 2014, Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweiso-
va 30, 1000 Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega 

sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko 
Srbijo v letih 2016–2017

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

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših 

medsebojnih obiskov (do 14 dni) slovenskih in srbskih 
raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskoval-
ne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 
2016–2017. Za podiplomske študente in podoktorande 
največ pet let po doktoratu (v nadaljevanju: mlajše razi-
skovalce) obeh držav bodo v letih 2016-2017 sofinanci-
rani tudi daljši obiski.

Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega raz-
pisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Srbija.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne orga-

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

razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v re-
gister zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter iz-
polnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni 
in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter

– izvajajo s strani agencije financirane programe 
dela raziskovalnih organizacij ali s strani agencije finan-
cirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali 
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne 
projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih 
Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega 
razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.

4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okre-
piti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko 
Srbijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in 
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število gostovanj srbskih raziskovalcev v Republiki Slo-
veniji, ter povečati število prijav slovenskih in srbskih 
raziskovalcev na razpise okvirnih programov 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), Pra-
vilnik 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 doku-
menti so sestavni del razpisne dokumentacije in so ob-
javljeni na spletni strani agencije. Mejna vrednost vsote 
A1+A2+A3, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavlje-
nega bilateralnega projekta, je za vse vede enaka 1. Pre-
dlagani vodje projekta, ki niso člani nobene programske 
skupine, lahko vpišejo podatke o sredstvih drugih upo-
rabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D-2014, 
objavljen na spletni strani agencije in ga do 23. 6. 2015 
do 12. ure oddajo po elektronski pošti na naslov: raz-
pisi-bilaterala@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec 
z oznako »Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-
raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in 
Republiko Srbijo v letih 2016–2017 – podatki za vpetost« 
mora biti oddan tudi po priporočeni pošti, na naslov: Jav-
na agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljub ljana, ravno tako do 23. 6. 2015 do 
12. ure (poštni žig). Agencija bo upoštevala podatke iz teh 
obrazcev samo v primeru, če predlagani vodja ali član še 
ni vključen v programsko skupino in ob zaključku razpisa 
ne dosega pogoja A1+A2+A3≥1. Pri bilateralnem projek-
tu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski 
in srbski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno 
in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Srbiji: Mi-
nistrstvo za izobraževanje, znanost in tehnološki razvoj 
Republike Srbije, www.mpn.gov.rs). Kontaktna oseba na 
srbski strani je Nada Milošević, e-pošta: nada.milose-
vic@mpn.gov.rs).

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

lateralnih projektov skladno s 128. členom Pravilnika 
o postopkih in Metodologijo ocenjevanja prijav za razpi-
se, št. 6319-2/2013-20, z dne 30. 3. 2015.

Seznam prijav s pripadajočimi ocenami preda slo-
venskemu delu Mešane komisije za znanstveno in teh-
nološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Repu-
bliko Srbijo, (v nadaljnjem besedilu: skupni odbor).

Skupi odbor ob upoštevanju meril javnega razpi-
sa v Republiki Sloveniji in javnega razpisa v Črni gori 
pripravi finančno ovrednoten prednostni seznam prijav. 
Prednost pri izboru bodo imeli projekti:

– pri katerih bodo sodelovali mlajši raziskovalci (t.j. 
podiplomski študenti in podoktorandi (največ do pet let 
po doktoratu));

– katerih vodji prijavljenega bilateralnega projekta 
iz obeh sodelujočih držav prvič sodelujeta.

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

Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda direktor 
agencije na podlagi izbora skupnega odbora, ki ga je 
dolžan upoštevati.

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

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega raz-
pisa v celotni razpisni dobi 2016–2017 znaša okvirno 
150.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letih 2016–2017 je vezano na spre-
jem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter 
na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje 
po predmetnem javnem razpisu.

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

nomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za 
slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Srbiji;

– stroške bivanja za srbske raziskovalce ob obiskih 
v Sloveniji do največ 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih 
pa stroške bivanja največ do 1250 EUR mesečno;

– dnevnice za raziskovalce iz Republike Srbije ob 
obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi 
(Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in dru-
gih 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;

– mednarodne prevozne stroške na najbolj eko-
nomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za 
srbske mlajše raziskovalce za daljše obiske v Republiki 
Sloveniji, če pristojni mednarodni organ odobri projektu 
dodatna sredstva.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po za-
ključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije raz-
iskovalcem iz Republike Srbije, ne glede na dolžino 
bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnev-
nic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini 
dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski 
prijavitelj sam krije stroške za svoje zdravstveno zava-
rovanje.

8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja 
2016 do 31. decembra 2017.

9. Način, oblika in rok za predložitev prijav
9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elek-

tronska prijava
(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Pri-

javno vlogo na ARRS-BI-RS-JR-Prijava/2015 na sple-
tnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je 
opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik 
oziroma pooblaščena oseba RO in prijavitelj-razisko-
valec).

(2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se 
štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane 
ter oddane na spletni portal do 23. 6. 2015 do 12. ure.

(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo 
zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobre-
menjenosti strežnika.

9.2. 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-RS-JR-Prijava-2015) in odda v pisni 
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom 
zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in prijavite-
lja-raziskovalca in žigom RO.

(2) Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata 
biti vsebinsko enaki.

(3) Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovoj-
nicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za 
sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja 
med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 
2016-2017« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na 
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Re-
publike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pra-
vočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS eO-
brazci do 23. 6. 2015, do 12. ure, in v pisni obliki prispe 
v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejav-
nost Republike Slovenije do 23. 6. 2015, do 12. ure. Kot 
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pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po 
pošti iz Slovenije do 23. 6. 2015 do 12. ure (poštni žig).

9.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana 

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

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

10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo pred-
vidoma 29. 6. 2015 ob 10. uri, v prostorih agencije.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavi-
telji obveščeni predvidoma do konca leta 2015.

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

Javni razpis bo od dneva objave razpisa v Ura-
dnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni stra-
ni agencije, www.arrs.si. Obrazec za prijavo na razpis je 
dosegljiv na spletni strani agencije, eObrazci.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom do-
bijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič Novak, po 
tel. 01/400-59-50, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na 
e-pošto: fani.rozic-novak@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost  
Republike Slovenije

Št. 6316-5/2015-1 Ob-1999/15

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

javni razpis
za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene 

literature v letu 2015
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sred-

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

2. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa:
– Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenje-

vanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13 in 
92/14; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik);

– Metodologija ocenjevanja prijav za razpise 
št. 6319-2/2013-20 z dne 30. 3. 2015 (uradno prečišče-
no besedilo št. 1; v nadaljnjem besedilu: Metodologija).

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

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

2.950.000 EUR. Realizacija je vezana na zagotovitev 
sredstev v finančnem načrtu ARRS za leto 2015.

ARRS bo z izbranimi prijavitelji na razpisu sklenila 
pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti.

5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
5.1 Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis:
Na razpis se lahko prijavijo knjižnice, ki so javne 

pravne osebe, in zavodi, vpisani v evidenco raziskoval-
nih organizacij pri ARRS. Knjižnice in zavodi, ki se pri-
javijo na razpis, morajo opravljati informacijske storitve 
za širši krog uporabnikov v raziskovalni, razvojni in iz-
obraževalni dejavnosti. Knjižnice (Nacionalna knjižnica, 
univerzitetne in visokošolske knjižnice, specialne knji-
žnice) in zavodi se lahko prijavijo posamično ali v obliki 
konzorcijev (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).

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

6. Kriteriji za ocenjevanje prijav: Kriteriji za ocenje-
vanje prijav so:

– relevantnost podporne dejavnosti,
– kakovost prijave podporne dejavnosti,
– relevantnost in potencialni vpliv prijave in
– izvedljivost predloga.
Vrstni red kriterijev ne pomeni njihove prednosti. 

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

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

noraziskovalne vede.
– Prednost pri sofinanciranju nabave mednarodne 

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

– Prednost pri sofinanciranju nabavnih konzorcijev 
bodo imeli konzorciji, ki praviloma povezujejo vsaj štiri 
Univerze in vsaj štiri javne raziskovalne zavode oziroma 
celotno znanstveno področje, ki ga pokrivajo v okviru 
konzorcijskega nakupa.

8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodelje-
na sredstva: dodeljena sredstva se uporabijo v letu 2015 
za plačilo licenčnin, naročil periodičnih publikacij in med-
narodnih zbirk podatkov, ki zapadejo v plačilo v letu 2015.

9. Razpisna dokumentacija z navedbo vrste dokazil 
o izpolnjevanju pogojev

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

ARRS-RI-ML-01-2015 – Prijavna vloga za sofinancira-
nje nakupa mednarodnih periodičnih publikacij, medna-
rodnih zbirk podatkov in stroškov konzorcija za elektron-
ski dostop do vsebin v celotnem besedilu in

2) obvezne priloge glede na predmet prijave, in sicer:
1. ponudbe za nakup mednarodne znanstvene 

literature in baz podatkov,
2. seznam za naročilo in sofinanciranje predlaga-

nih mednarodnih periodičnih publikacij (izpis COR009 iz 
sistema COBISS.SI) ter statistika uporabe periodičnih 
publikacij v letu 2014 ali/in

3. seznam za naročilo in sofinanciranje predla-
ganih mednarodnih zbirk podatkov (izpis COR010 iz 
sistema COBISS.SI) ter statistika uporabe zbirk podat-
kov v letu 2014 in

4. seznam prijavljenih periodičnih publikacij, ki so 
pogoj za konzorcij.
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Poleg prijavnega obrazca, navedenega v prvi točki 
prejšnjega odstavka, sta sestavna dela razpisne doku-
mentacije tudi Metodologija in Pravilnik.

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

a. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj 
s prilogami v enem izvodu v elektronski obliki na naslov: 
razpis-znanstvenaliteratura@arrs.si in v enem izvodu 
v papirni obliki na naslov ARRS.

b. Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojni-
cah z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanci-
ranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 
2015« ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja v glav-
no pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub-
ljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ARRS do 
vključno srede, 20. 5. 2015, do 12. ure. Kot pravočasne 
se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz 
Slovenije najkasneje do vključno srede, 20. 5. 2015, do 
12. ure (poštni žig). V vsaki pošiljki z oznako: »Ne odpi-
raj – Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne 
znanstvene literature v letu 2015« je lahko le ena prijava.

c. Prijave oddane v elektronski obliki morajo biti po-
polnoma enake kot papirne prijave in jih morajo prijavitelji 
posredovati na elektronski naslov: razpis-znanstvenalite-
ratura@arrs.si do vključno srede, 20. 5. 2015, do 12. ure.

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

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

11. Kraj, datum in čas odpiranja prijav: odpiranje 
prijav bo v petek, 22. 5. 2015, ob 10. uri, v sobi 303 
Javne agencije za raziskovalno dejavnosti Republike 
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana. Odpi-
rajo se samo v roku prejete in pravilno označene prijave.

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

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

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

Javna agencija za raziskovalno dejavnost  
Republike Slovenije

Št. 15009 Ob-1942/15

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ura-
dni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) 
in 4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanci-
ranja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list 
RS, št. 95/99, 11/06), v skladu z Letnim programom 

športa v Republiki Sloveniji za leto 2015, ki ga je 
sprejela Vlada Republike Slovenije na svoji 28. re-
dni seji 26. 3. 2015, podpisane pogodbe o začasnem 
sofinanciranju dejavnosti ZŠRS Planica v letu 2015 
št. 3330-15-064001 z dne 10. 12. 2014, objavlja Zavod 
za šport RS Planica

javni razpis
za sofinanciranje področne koordinacije interesnih 

programov športa otrok in mladine  
v šolskem letu 2015/2016

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

2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje področ-
ne koordinacije interesnih programov športa otrok in 
mladine v šolskem letu 2015/2016 (sofinancira se po-
dročno koordinacijo tistih programov, ki bodo izpeljani 
v obdobju od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016), in sicer sofi-
nanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih 
programov športa otrok in mladine: gibalni/športni pro-
gram Mali sonček, športni program Zlati sonček, športni 
program Krpan, program Naučimo se plavati, program 
Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program 
Hura, prosti čas.

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

4. Pogoji in merila
4.1. Pogoji in merila za izbor ponudnikov
Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral po-

dročno koordinacijo interesnih programov športa otrok 
in mladine v šolskem letu 2015/2016 v 16 področnih 
centrih (PC), ki so sestavljeni iz občin tistega podro-
čja, in sicer:

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

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

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

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

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

6. PC Notranjska (Postojna, Pivka, Logatec, Cer-
knica, Loška Dolina, Ilirska Bistrica, Bloke, Vrhnika, Bo-
rovnica).

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

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

9. PC Domžale (Medvode, Vodice, Domžale, Lu-
kovica, Mengeš, Moravče, Kamnik, Trzin, Komenda).

10. PC Maribor (Maribor, Duplek, Rače - Fram, 
Starše, Pesnica, Kungota, Šentilj, Ruše, Lenart, Sve-
ta Trojica v Slovenskih Goricah, Benedikt, Cerkvenjak, 
Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Hoče - Sliv-
nica, Miklavž na Dravskem Polju, Lovrenc na Pohorju, 
Selnica ob Dravi).
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11. PC Podravje (Ptuj, Destrnik, Trnovska vas, 
Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Vi-
dem, Zavrč, Ormož, Sveti Tomaž, Središče ob Dra-
vi, Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, Sveti Andraž 
v Slovenskih Goricah, Žetale, Markovci, Cirkulane, Haj-
dina, Oplotnica, Podlehnik).

12. PC Pomurje (Murska Sobota, Beltinci, Can-
kova, Tišina, Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci, Kuz-
ma, Moravske Toplice, Puconci, Rogaševci, Lendava, 
Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče, Ljutomer, Gor-
nja Radgona, Apače, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, 
Velika Polana, Grad, Dobrovnik, Križevci, Razkrižje, 
Veržej).

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

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

15. PC Zasavje (Litija, Trbovlje, Hrastnik, Zagorje 
ob Savi, Šmartno pri Litiji).

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

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

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

Mali sonček, Zlati sonček in Krpan,
3) enega koordinatorja za interesni program Na-

učimo se plavati,
4) enega koordinatorja za interesni program Šol-

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

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

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

Merila za izbor vodje področnega centra
Merilo Opis merila Kriterij Točke

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

ŠOM 10
ostali programi 10

2 Kakovost ponudbe
(razpisni obrazci 1 – 6)

Usposobljenost koordinatorja
strokovna usposoblje-
nost na področju športa

10

Izobrazba – FŠ 20
Opredeljene naloge in cilji 20

Finančni načrt 10
3 Soglasje h koordinaciji področnega centra s strani lokalnih 

skupnosti (razpisni obrazec 7)
100 % 20

Merila za izbor koordinatorjev pri posameznem interesnem programu 
Merilo Opis merila Kriterij Točke

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

ŠOM
ostali programi 20

2 Kakovost ponudbe
(razpisni obrazci 1 – 6)

Usposobljenost koordinatorja
strokovna usposoblje-
nost na področju športa

10

Izobrazba – FŠ 20
Opredeljene naloge in cilji 20

Finančni načrt 10
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Ista oseba je lahko koordinator pri več interesnih 
programih oziroma vodja in koordinator pri več intere-
snih programih, pri čemer mora biti iz prijave na javni 
razpis to natančno razvidno.

Vodje področnih centrov in koordinatorji posame-
znih interesnih programov morajo imeti visokošolsko 
izobrazbo.

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

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

ga centra, pri čemer se upošteva število vrtcev, osnovnih 
šol, osnovnih šol s prilagojenim programom in srednjih 
šol v posameznem področnem centru. Področni centri 
so razdeljeni v tri skupine.

Sredstva v skupni višini 56.930,00 EUR, ki jih prej-
mejo področni centri, se razdelijo na naslednji način:

Področni centri

Znesek (EUR) * izplačljiv 
ob predložitvi letnih delovnih 

načrtov PC za vsak pro-
gram posebej

Znesek (EUR) * izplačljiv 
po oddaji zaključnega 

poročila

Skupaj znesek na 
posamezni PC

1 Ljub ljana, Maribor, Celje, Po-
murje, Gorenjska, Dolenjska 1.150,00 2.680,00 3.830,00

2 Goriška, Podravje, Obala, Po-
savje, Notranjska 1.050,00 2.460,00 3.510,00

3 Grosuplje, Domžale, Koroška, 
Velenje, Zasavje 990,00 2.290,00 3.280,00

* Znesek za posamezni področni center

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

6. Sredstva bodo porabljena v skladu s terminskim 
planom.

7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: 
vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Za-
vod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, 
do najkasneje 11. 5. 2015. Šteje se, da je vloga prispela 
pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za 
oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali 
do 12. ure oddana na Zavod za šport RS Planica, 1000 
Ljub ljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenem 
ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen 
z napisom »Ne odpiraj – koordinacija PC 2015/16«. Na 
hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov poši-
ljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano 
dokumentacijo in prilogami v ovojnici, označeni na zgo-
raj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane na pred-
pisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo 
izločene iz nadaljnjega postopka.

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

9. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo 
začela odpirati vloge 12. 5. 2015. Odpiranje vlog ne bo 
javno.

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

10. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: 
prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni 
v roku 28 dni od dneva za oddajo vlog.
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Izbranim prijaviteljem naročnik posreduje sklepe 
o izboru in jih pozove k podpisu pogodbe. Če se prijavi-
telj v roku 8 delovnih dni od prejema poziva ne odzove 
na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo.

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

11. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zaintere-
sirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna do-
kumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.
sportmladih.net. Dodatne informacije lahko prijavitelji 
dobijo na Zavodu za šport RS Planica, Boštjan Vintar 
(tel. 01/434-23-91, e-pošta: bostjan.vintar@sport.si). 
Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane 
(podpis pooblaščene osebe prijavitelja) in ožigosane 
razpisne obrazce za prijavo na razpis. Podpisane in ož-
igosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu 
s 7. točko razpisa.

Zavod za šport RS Planica

 Ob-1943/15

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10 s spremembami) in Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ura-
dni list RS, št. 34/11) Komunala Koper, d.o.o.- s.r.l. kot 
prodajalec objavlja

javni razpis
za prodajo poslovalnic z javnim zbiranjem ponudb

I. Prodajalec: Komunala Koper, d.o.o.- s.r.l., 
Ulica 15. Maja 4, 6000 Koper, objavlja naslednje javno 
vabilo k zavezujočemu dajanju ponudb.

II. Predmet prodaje: Poslovalnice z osnovnimi sred-
stvi in zalogami

Podatki o poslovalnicah:
Št. Naziv poslovne enote Naslov Velikost poslovnega prostora Število 

zaposlenih 
delavcev/k

1. Semenarna in cvetličarna 
Marjetka 

Sv. Anton, Ravne 1/a, Po-
begi

98,10 m2 z dvoriščem (in parkiriščem) 
površine 560 m2

2

2. Semenarna in cvetličarna 
Marjetka – 2 

Kolomban 34, Ankaran 141 m2 z zunanjim delom in parkiri-
ščem površine 662 m2

2

3. Semenarna in cvetličarna 
Marjetka – 3 

Pristaniška ulica 2, Koper (v 
objektu koprske tržnice)

59,50 m2 2

Vse navedene poslovne enote so vpisane v register 
distributerjev za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi 
na drobno.

Vsi poslovni prostori so v najemu. Podatke o veljav-
nosti najemnih pogodb in višini najemnin lahko zaintere-
sirani pridobijo pri kontaktni osebi prodajalca.

Vsaka od poslovalnic je samostojen predmet proda-
je za katerega se odda ponudba. Posamezni ponudnik 
lahko odda ponudbo za eno, dve ali vse tri poslovalnice, 
ki so predmet tega zbiranja ponudb.

Kupec bo prevzel zaloge in osnovna sredstva, ki 
se nahajajo v posamezni poslovalnici. Pravice in ob-
veznosti iz najemnih pogodb se bodo v dogovoru z na-
jemodajalci prenesle na kupca poslovalnic kot novega 
najemnika.

Kupec je skladno z določilom prvega od-
stavka 92. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni 
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list RS, št. 21/13) zavezan prevzeti vse delavce/ke, ki 
so zaposleni pri prodajalcu in delajo v poslovalnici, ki jo 
bo kupec prevzel na podlagi sklenjene prodajne pogod-
be, tako, da vsem tem delavcem/kam najkasneje v roku 
30 dni od sklenitve prodajne pogodbe, ponudi sklenitev 
ustrezne pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Število 
zaposlenih delavcev oziroma delavk posamezne poslo-
valnice je naveden v zgornji tabeli v stolpcu »Število 
zaposlenih delavcev/k«.

Kupec mora v prevzetih poslovalnicah nadaljevati 
z dejavnostjo trgovine na drobno.

Kupec prevzame predmete prodaje po načelu »vi-
deno–kupljeno«. Prodajalec ne jamči za točnost in pra-
vilnost navedenih površin.

III. Izhodiščna cena:

Št. Naziv poslovne enote Naslov Izhodiščna prodajna 
cena

Višina zahtevane var-
ščine (5 % izhodiščne 
vrednosti)

1. Semenarna in cvetličarna 
Marjetka 

Sv. Anton, Ravne 1/a, Po-
begi

90.000,00 4.500,00

2. Semenarna in cvetličarna 
Marjetka – 2 

Kolomban 34, Ankaran 85.000,00 4.250,00

3. Semenarna in cvetličarna 
Marjetka – 3 

Pristaniška ulica 2, Koper 45.000,00 2.250,00

Ob prodaji se bo za vsako poslovalnico, ki bo pred-
met prodajne pogodbe ovrednotilo stanje zalog po opra-
vljeni inventuri in temu prilagodila cena prevzema za to 
poslovalnico. To pomeni, da se bo v primeru zmanjšanja 
ali povečanja vrednosti zalog ob prevzemu, za nominal-
no enak znesek zmanjšala ali zvišala tudi prodajna cena 
izbranega ponudnika, v višini razlike med ocenjenimi 
zalogami za potrebe tega razpisa ter ugotovljeno novo 
vrednostjo zalog ob prevzemu.

Vse davščine in druge morebitne dajatve ter stroške 
v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe in prevzemom 
poslovalnic in delavcev, nosi kupec.

IV. Varščina
Ponudniki morajo do roka za oddajo ponudbe vpla-

čati znesek varščine v višini 5 % izhodiščne cene, kot je 
določena za vsak predmet prodaje v gornji tabeli pod 
tč. III.

Postopka zbiranja ponudb se lahko udeleži le po-
nudnik, ki do poteka roka za oddajo ponudb, vplača 
znesek varščine v določeni višini na transakcijski račun 
Komunale Koper, št.: SI56 6100 0000 8572 043, odprt 
pri Delavski hranilnici d.d., s pripisom namena nakazila: 
»Varščina za zbiranje ponudb cvetličarne«. Vplačana 
varščina se ob sklenitvi prodajne pogodbe z izbranim 
ponudnikom šteje kot ara in se všteva v kupnino. Po-
nudnikom, ki niso uspeli v postopku zbiranja ponudb ali 
če bo prodaja ustavljena, se varščina vrne v 5 delovnih 
dneh po poteku roka za obvestitev ponudnikov o izidu 
postopka. Vplačana varščina se v nobenem primeru ne 
obrestuje.

V. Rok za plačilo kupnine: ponudnik hkrati s ponud-
bo ponudi tudi rok za plačilo kupnine, ki je lahko največ 
12 mesecev od dne sklenitve pogodbe. Če ponudnik po-
nudi daljši rok od 3 mesecev od dne sklenitve pogodbe, 
mora ponuditi tudi ustrezno zavarovanje plačila kupnine, 
katerega je dolžan zagotoviti in predložiti prodajalcu ob 
sklenitvi pogodbe. Kupnina se plača na transakcijski 
račun Komunale Koper po izdanem računu.

VI. Postopek izbire ponudnika
Odpiranje ponudb bo dne 20. 5. 2015. Ponudniki 

se lahko udeležijo odpiranja ponudb po svojem pred-
stavniku, ki se mora pri odpiranju ponudb izkazati s po-
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oblastilom (razen če gre za zakonitega zastopnika) in 
osebnim dokumentom. O odpiranju ponudb bo komisija 
prodajalca sestavila zapisnik. Po prejemu in odprtju po-
nudb bodo ponudniki pozvani k pogajanjem. Prodajalec 
lahko ponudnike pozove k dopolnitvi ponudbe v primeru 
formalne nepopolnosti listin. Prodajalec bo preveril vse-
bino in podatke iz ponudbe in predloženih listin.

Izbran bo ponudnik, ki bo predložil popolno in pravil-
no ponudbo, izpolnjeval vse pogoje iz razpisa ter oddal 
najugodnejšo končno ponudbo (najvišjo kupnino). Ponu-
dniki bodo o izidu zbiranja ponudb in odločitvi prodajalca 
obveščeni v roku 15 dni po prejemu končnih ponudb.

Izbranemu ponudniku bo hkrati z obvestilom po-
slana tudi pogodba o prodaji poslovalnic za ceno in 
z rokom plačila po izbrani ponudbi ter drugimi pogoji 
prodaje iz razpisa. Izbrani ponudnik bo pozvan, da 
v določenem roku sklene prodajno pogodbo. V pri-
meru, da izbrani ponudnik v postavljenem roku ne bo 
podpisal prodajne pogodbe ali če odkloni sklenitev 
pogodbe, ali v primeru, da ne predloži zagotovljene-
ga zavarovanja za plačilo kupnine, mora prodajalcu 
plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti 
skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku 
varščine. V takem primeru bo plačilo varščine veljalo 
za plačilo pogodbene kazni.

V primeru zamude s plačilom kupnine več kot 
30 dni, lahko prodajalec odstopi od pogodbe, ne da bi 
moral dati kupcu dodatni rok za plačilo kupnine. Izjavo 
o odstopu od pogodbe prodajalec izroči kupcu priporo-
čeno po pošti na naslov kupca, ki je naveden na pogod-
bi. Izjava učinkuje z dnem, ko jo oddana priporočeno po 
pošti. V primeru, če kupec kupnine ne plača v roku in 
prodajalec zato odstopi od pogodbe, vplačano varščino 
obdrži prodajalec.

V primeru, da izbrani ponudnik kot kupec ne sklene 
kupoprodajne pogodbe s prodajalcem ali ne poravna 
kupnine v roku in zato prodajalec odstopi od pogodbe, 
lahko prodajalec izbere in k podpisu prodajne pogodbe 
pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika.

VII. Pridobitev podatkov in ogled poslovalnic
Podatke o stanju zalog in o poslovanju lahko zainte-

resirani dobijo pri kontaktni osebi prodajalca ob podpisu 
izjave o varovanju zaupnosti podatkov.

Zainteresiranim bo omogočen ogled poslovalnic, 
ki so predmet tega razpisa in sicer v obdobju od objave 
tega razpisa do roka za oddajo ponudb, vsak delovni 
dan po predhodni najavi.

Podatki o kontaktnih osebah, ki bodo pooblašče-
ne za dajanje podrobnejših informacij: Tamara Petrica, 
tel. 05/66-33-782, tamara.petrica@komunalakoper.si; 
Igor Krajnc, telefon: 05/66-33-718, igor.krajnc@komu-
nalakoper.si.

Vsak interesent mora o nameravanem ogledu pred-
hodno obvestiti kontaktno osebo, ki bo organizirala 
ogled v najkrajšem možnem času.

VIII. Podatki o ponudniku in obvezna vsebina po-
nudbe

Ponudbo lahko oddajo fizične ali pravne osebe.
Ponudba mora vsebovati naslednje listine oziroma 

izpolnjene obrazce:
– obrazec »Podatki o ponudniku«;
– obrazec »Izjava ponudnika«;
– obrazec »Ponudba«
– potrdilo o plačilu varščine;
Ponudnik mora v ponudbi navesti ponujeno ceno, 

ki ne sme biti nižja od izhodiščne. Cene in kupnina se 
določijo brez davka na dodano vrednost (na podlagi 
10. člena Zakona o davku na dodano vrednost se DDV 
ne obračuna).

Ponudnik mora jasno in nedvoumno navesti za ka-
tero poslovalnico daje svojo ponudbo skladno s predlo-
ženimi obrazci.

Ponudnik mora ponuditi tudi rok plačila, ki ne sme 
biti daljši od dvanajst mesecev od dne sklenitve po-
godbe. Če je rok plačila daljši od treh mesecev mora 
ponudnik ponuditi ustrezno sredstvo zavarovanja plačila 
kupnine, ki ga je dolžan zagotoviti in predložiti prodajal-
cu ob sklenitvi pogodbe.

Ponudniki so vezani na svojo ponudbo do 31. 10. 
2015.

IX. Rok o obvestilu izida javnega zbiranja ponudb: 
prodajalec bo pisno obvestil o izidu postopka in o svoji 
odločitvi vse ponudnike, ki bodo oddali pravočasne po-
nudbe s priporočeno pošto v roku 15 dni po prejemu 
končnih ponudb.

X. Sklenitev prodajne pogodbe
Prodajalec bo z izbranim najugodnejšim ponudni-

kom sklenil prodajno pogodbo v vsebini kot jo določi pro-
dajalec najkasneje v roku 15 dni od odposlanih obvestil 
o odločitvi oziroma o izidu javnega razpisa.

Prodajalec si pridržuje pravico ne skleniti prodaj-
ne pogodbe z nobenim od ponudnikov, niti s tistim, ki 
ponudi najugodnejšo ponudbo in niti s tistim, ki je že 
obveščen, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. Pro-
dajalec lahko do sklenitve pogodbe postopek zbiranja 
ponudb kadarkoli ustavi brez vsakršne odškodninske 
odgovornosti. V takem primeru se vsem ponudnikom 
vrne le vplačana varščina brez obresti.

XI. Rok, naslov in informacije za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 19. 5. 

2015 do 15. ure. Ponudba se bo štela za pravočasno, 
če bo predložena prodajalcu do navedenega roka. Ne-
pravočasne ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.

Ponudbe je treba poslati ali oddati v zaprti ovojnici 
na naslov: Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja 
4, 6000 Koper s pripisom: »Ne odpiraj! Ponudba – pro-
daja cvetličarn«. Na ovojnici mora biti označen tudi naziv 
in naslov ponudnika.

Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so 
objavljeni na spletni strani Komunale Koper, d.o.o.-s.r.l.: 
www.komunalakoper.si.

Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

 Ob-1957/15

Na podlagi 12. člena Statuta Kemijskega inštituta, 
Kemijski inštitut objavlja

javni razpis
za imenovanje vodje Laboratorija za molekularno 

biologijo in nanobiotehnologijo – L11 (m/ž)
Od kandidatov pričakujemo najvišjo stopnjo izo-

brazbe s področja naravoslovja, ustrezne delovne izku-
šnje in strokovno znanje na najvišji ravni področja dela 
laboratorija. Pričakujemo dobre vodstvene in organi-
zacijske sposobnosti, izkušnje s področja pridobivanja 
novih projektov in odlično znanje angleškega jezika.

Kandidatom ponujamo delo v stimulativnem delov-
nem okolju z najboljšo raziskovalno opremo in možnost 
strokovnega in osebnega razvoja.

Vodjo laboratorija iz liste kandidatov, ki jo oblikuje 
Znanstveni svet Kemijskega inštituta, imenuje direktor. 
Vodja je imenovan za 5 let in je po končanem mandatu 
lahko znova imenovan.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– doktorat znanosti s področja dejavnosti labora-

torija,
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– mednarodno primerljivi raziskovalni ali tehnolo-
ško-razvojni rezultati v zadnjih petih letih,

– vodstvene in organizacijske sposobnosti po 
29. členu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 22/06 s spr.).

Prijava mora vsebovati:
– življenjepis in bibliografske podatke,
– program dela laboratorija.
Informacije so kandidatom na voljo v Splošni službi 

Kemijskega inštituta, po tel. +386/1/47-60-444.
Pisne ponudbe z ustreznimi dokazili pošljite 

v 15 dneh po objavi na naslov: Kemijski inštitut, p.p. 
660, Hajdrihova 19, 1001 Ljub ljana, z oznako »Razpis 
vodja L11-2015«.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali formalne pogoje raz-
pisa, bodo vabljeni na strokovno predavanje pred Znan-
stvenim svetom Kemijskega inštituta.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od 
dneva objave razpisa.

Kemijski inštitut Ljub ljana

Št. 329-0001/2015-2 Ob-1938/15

Občina Gornji Petrovci, na podlagi 8. točke 7. člena 
Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06, 
z dne, 3. 10. 2006), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju 
programov društev na področju turizma v Občini Gornji 
Petrovci (Uradni list RS, št. 22 z dne, 31. 3. 2014) in do-
ločil Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 
2015 (Uradni list RS, št. 23 z dne, 3. 4. 2015) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov društev na področju 

turizma v Občini Gornji Petrovci v letu 2015
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktiv-

nosti turističnih društev na področju turizma v Občini 
Gornji Petrovci, ki jih bo društvo izvajalo v tekočem letu 
z naslednjimi vsebinami:

– izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in šir-
šega pomena: predstavitev občine in društva na raznih 
sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma, v tujini, ipd.,

– izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, raz-
glednica, brošura, ipd.,

– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne 
dediščine, ohranjanja starih šeg in običajev, urejanje in 
vzdrževanje poti, razgledišč, spodbujanje k ohranjanju 
domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti ipd.,

– organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in 
širšega pomena,

– aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organiza-
cija delavnic za otroke in mladino,

– izobraževanje članov za namene pospeševanja 
dejavnosti društva: seminarji, predavanja, delavnice, 
ekskurzije ipd.,

– oblikovanje turističnih izdelkov in turistične po-
nudbe kraja.

Sredstva niso namenjena za investicije v prostore, 
temveč zgolj za aktivnosti in dejavnost društev ter pro-
grame izvedene v preteklem letu.

Programi morajo biti vsebinsko in časovno opre-
deljeni, z izdelano finančno konstrukcijo ter poročilom.

2. Pogoji za sodelovanje in prijavo na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo turistična društva ozi-

roma društva, ki imajo v ustanovitvenem aktu določeno 
turistično dejavnost in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da so registrirana po Zakonu o društvih,
– da imajo sedež na območju Občine Gornji Pe-

trovci,

– da je njihova osnovna dejavnost turizem,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani 

članarini,
– da imajo poravnane vse davke in druge obvezne 

zakonske in poslovne obveznosti,
– da imajo materialne, kadrovske in organizacijske 

pogoje za izvajanje dejavnosti,
– da delujejo najmanj eno leto,
– da izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o sofinanci-

ranju programov društev na področju turizma v Občini 
Gornji Petrovci.

3. Višina zagotovljenih proračunskih sredstev
Višina sredstev za sofinanciranje aktivnosti društev 

na področju turizma je 2.200,00 EUR.
Če sredstva za sofinanciranje projektov društev 

ne bodo porabljena, se bodo razdelila med prijavljena 
društva, glede na število prostovoljnih sodelovanj na 
občinskih prireditvah.

4. Kriteriji in merila za sofinanciranje programov na 
področju turizma

Komisija pri izboru programov in projektov za viši-
no sofinanciranja določi na podlagi izpolnjevanja meril 
in kriterijev ob upoštevanju specifičnosti posameznih 
programov po Pravilniku o sofinanciranju programov 
društev na področju turizma v Občini Gornji Petrovci 
(Uradni list RS, št. 22 z dne, 31. 3. 2014).

Merila so v obliki točkovnega sistema. Vrednost 
točke se izračunava na podlagi razpoložljivih proračun-
skih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih 
programov.

Pri izvedenih aktivnostih v kraju, kjer je možno so-
delovanje več društev, se za organizacijo in izvedbo pri-
reditev poda pisno soglasje Krajevne skupnosti, v kateri 
ima društvo sedež.

5. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloge morajo biti podane izključno na ustreznih 

razpisnih obrazcih iz razpisne dokumentacije in morajo 
vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so nave-
dene v razpisni dokumentaciji.

Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je potreb-
no predložiti v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj – 
javni razpis za programe v turizmu« do vključno 11. 5. 
2015. Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov 
vlagatelja.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo:
– v tajništvu Občine Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 

31 d, 9203 Petrovci;
– na spletni strani Občine Gornji Petrovci: www.

gornji-petrovci.si;
Vse informacije glede razpisa dobite na 

tel. 02/556-90-07 (Sonja Kerčmar) ali po elektronski 
pošti: sonja.kercmar@gornji-petrovci.si.

6. Obravnava vlog
Pravočasno prispele in popolne vloge bodo vre-

dnotene na osnovi meril in kriterijev za sofinanciranje 
programov in projektov na področju turizma, ki so dolo-
čeni v občinskem Pravilniku o sofinanciranju programov 
društev na področju turizma v Občini Gornji Petrovci 
(Uradni list RS, št. 22 z dne, 31. 3. 2014), ki jih financira 
Občina Gornji Petrovci. Odpiranje prejetih vlog opravi 
strokovna komisija v roku 14 dni po zaprtju javnega 
razpisa. O odpiranju vlog vodi strokovna komisija za-
pisnik. Na podlagi ugotovitev iz zapisnika pristojni javni 
uslužbenec občinske uprave vlagatelje, katerih vloge 
formalno niso popolne, pozove k dopolnitvi in jim določi 
rok za dopolnitev vloge. Strokovna komisija nepopolnih 
vlog, katerih pomanjkljivosti v roku niso bile odpravljene 
(formalno nepopolne vloge), vlog, ki jih niso vložile upra-
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vičene osebe ter vlog, ki so prispele po roku za oddajo 
vlog (prepozne vloge), vsebinsko ne obravnava.

Komisija najkasneje v roku 30 dni od odpiranja vlog 
pripravi predlog razdelitve namenskih sredstev, na pod-
lagi katerega pristojni javni uslužbenec občinske uprave 
izda sklep o višini odobrenih sredstev posameznemu 
upravičencu.

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka, lahko upra-
vičenec vloži pritožbo županu v roku 15 dni od prejema 
sklepa. Odločitev župana je dokončna.

Medsebojne obveznosti med občino in prejemni-
kom sofinanciranja, se uredijo s pogodbo.

7. Nenamenska poraba sredstev
Če društvo dobljenih sredstev delno ali v celoti ne 

porabi namensko ali da je društvo za katerikoli namen 
pridobitve sredstev navajalo neresnične podatke, Ob-
čina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko 
porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi.

Društvo, ki krši navedena določila, ne more kandidi-
rati za sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem 
javnem razpisu občine.

Občina Gornji Petrovci

Št. 610-0002/2015-2 Ob-1939/15

Na podlagi 8. člena Pravilnika o izbiri in vrednotenju 
programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih 
projektov, ki jih financira Občina Gornji Petrovci (Uradni 
list RS, št. 22 z dne, 31. 3. 2014) in Odloka o proraču-
nu Občine Gornji Petrovci za leto 2015 (Uradni list RS, 
št. 23 z dne, 3. 4. 2015), objavlja Občina Gornji Petrovci

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov  

na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti  
v Občini Gornji Petrovci za leto 2015

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Gornji Petrov-
ci, Gornji Petrovci 31d, 9203 Petrovci.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje na-
slednjih vsebin:

– za redno glasbeno (pevsko, instrumentalno), ple-
sno, folklorno, gledališko, lutkovno, literarno, recitator-
sko, likovno, fotografsko, video in drugo vizuelno ume-
tnost, ki se izvaja v okviru rednih programov kulturnih 
društev;

– za kulturne projekte in prireditve, ki so vezani na 
udeležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin na 
območnih, državnih in mednarodnih srečanjih, revijah, 
festivalih in tekmovanjih;

– za izobraževanje in usposabljanje strokovnih ka-
drov in članov kulturnih društev in skupin za vodenje 
in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju 
kulture;

– za sofinanciranje materialnih stroškov izvedbe 
prireditve, za pripravo in uporabo prostora, za tehnično 
izvedbo, obveščanje in organizacijo prireditve, ki ohranja 
kulturno dediščino;

– za opremo kulturnih društev, ki je potrebna za nji-
hovo osnovno delovanje (noša, inštrumenti, rekviziti …);

– kulturno dejavnost vzgojno-varstvenih, osnovno-
šolskih zavodov, ki presegajo šolske vzgojno-izobraže-
valne programe.

3. Višina sredstev razpisa: 2.800 EUR.
4. Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji upra-

vičenci:
– društva in zveze, registrirane za izvajanje pro-

gramov na področju kulture oziroma imajo v statutu 
določeno, da je njihova dejavnost tudi opravljanje na-

log s področja kulture in ohranjanje kulturne dediščine, 
šole, VVZ;

– neprofitne skupine in posamezniki, ki so vpisani 
v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri ministr-
stvu, pristojnem za kulturo in uveljavljeni umetniki z re-
ferencami.

5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci:
1. da imajo sedež v Občini Gornji Petrovci,
2. da so registrirani za opravljanje kulturne dejav-

nosti najmanj eno leto in da s svojim dosedanjim delom 
izkazujejo pričakovano kakovost ali pa delujejo kot kul-
turne skupine pod istimi pogoji kot registrirana društva,

3. da se s svojim programom redno predstavljajo 
v domači občini oziroma, da so v preteklem letu vsaj dva 
krat izvedli projekt ali prireditev v občini,

4. da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
5. da so sodelovali na občinskih in področnih 

srečanjih ljubiteljskih skupin,
6. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 

kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev na-
črtovanih aktivnosti na področju kulture,

7. da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani 
članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon 
o društvih,

8. da imajo poravnane vse davke in druge zakon-
ske in poslovne obveznosti,

9. redno letno dostavljajo občini podatke o član-
stvu, poročila o realizaciji programov, načrt aktivnosti in 
poročila o doseženih rezultatih,

10. da brezplačno sodelujejo na prireditvah, ki jih 
organizira Občina Gornji Petrovci,

11. da izpolnjujejo pogoje in merila iz pravilnika, 
ki so podlaga za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih de-
javnosti.

6. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloge morajo biti podane na ustreznih razpisnih 

obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo zainteresirani 
vlagatelji lahko vsak delovni dan dvignejo v tajništvu Ob-
čine Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31d, 9203 Petrovci 
ali na spletni strani Občine Gornji Petrovci: wwwgor-
nji-petrovci.si.

Informacije in dodatna pojasnila za sodelovanje 
na razpisu dobijo zainteresirani vlagatelji na Obči-
ni Gornji Petrovci, kontaktna oseba: Sonja Kerčmar, 
tel. 02/556-90-07, vsak delovni dan v času uradnih ur.

7. Rok in način prijave
Pisne vloge na originalnih obrazcih se morajo po-

slati najpozneje do vključno 11. 5. 2015 na naslov Obči-
na Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31d, 9203 Petrovci, 
v zaprti kuverti s pripisom »Javni razpis Kultura 2015 
– Ne odpiraj«.

Šteje se, da je bila vloga dostavljena pravočasno, 
če je bila oddana najpozneje zadnji dan roka za oddajo 
prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali neposredno 
v tajništvu Občine Gornji Petrovci.

Na kuverti vloge mora biti naveden naziv in naslov 
vlagatelja. Vloge, ki bodo prispele po roku za oddajo 
vlog, se ne bodo odpirale in bodo kot zavržene vrnjene 
vlagatelju.

8. Obravnava vlog
Pravočasno prispele in popolne vloge bodo vre-

dnotene na osnovi meril in kriterijev za sofinanciranje 
programov in projektov na področju kulturne dejavnosti, 
ki so določeni v občinskem Pravilniku o izbiri in vredno-
tenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kul-
turnih projektov, ki jih financira Občina Gornji Petrovci. 
Odpiranje prejetih vlog opravi strokovna komisija v roku 
14 dni po zaprtju javnega razpisa. O odpiranju vlog vodi 
strokovna komisija zapisnik. Na podlagi ugotovitev iz 
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zapisnika pristojni javni uslužbenec občinske uprave 
vlagatelje, katerih vloge formalno niso popolne, pozove 
k dopolnitvi in jim določi rok za dopolnitev vloge. Stro-
kovna komisija nepopolnih vlog, katerih pomanjkljivosti 
v roku niso bile odpravljene (formalno nepopolne vloge), 
vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe ter vlog, ki so 
prispele po roku za oddajo vlog (prepozne vloge), vse-
binsko ne obravnava.

Komisija najkasneje v roku 30 dni od odpiranja vlog 
pripravi predlog razdelitve namenskih sredstev, na pod-
lagi katerega pristojni javni uslužbenec občinske uprave 
izda sklep o višini odobrenih sredstev posameznemu 
upravičencu.

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka, lahko upra-
vičenec vloži pritožbo županu v roku 15 dni od prejema 
sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne ob-
veznosti med občino in prejemnikom sofinanciranja, se 
uredijo s pogodbo.

9. Nenamenska poraba sredstev
Če društvo dobljenih sredstev delno ali v celoti ne 

porabi namensko ali da je društvo za katerikoli namen 
pridobitve sredstev navajalo neresnične podatke, ob-
čina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko 
porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi.

Društvo, ki krši navedena določila, ne more kandidi-
rati za sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem 
javnem razpisu občine.

Občina Gornji Petrovci

Št. 671-0001/2015-2 Ob-1940/15

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list 
RS, št. 22/98), 8. točke 7. člena Statuta Občine Gornji 
Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06, z dne, 3. 10. 2006), 
in določil Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za 
leto 2015 (Uradni list RS, št. 23 z dne, 3. 4. 2015) obja-
vlja Občina Gornji Petrovci

javni razpis
za sofinanciranje športnih programov in objektov  

v Občini Gornji Petrovci za leto 2015
I. Na razpis za sofinanciranje športnih programov 

se lahko prijavijo: športna in ostala društva, šole, VVZ.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za 

javni razpis:
1. da imajo sedež v Občini Gornji Petrovci,
2. da so registrirani za opravljanje športne dejav-

nosti,
3. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 

kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev na-
črtovanih športnih aktivnosti,

4. da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj šest-
intrideset tednov v letu,

5. da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani 
članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon 
o društvih,

6. redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, 
poročila o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poro-
čila o doseženih rezultatih,

7. da izpolnjujejo pogoje in merila iz pravilnika, ki so 
podlaga za vrednotenje športnih programov.

III. V letu 2014 bomo sofinancirali izvajalcem špor-
tnih programov naslednje vsebine:

1. šport otrok in mladine,
2. vrhunski in tekmovalni šport,
3. športno rekreacijo,
4. šport invalidov,
5. strokovno izpopolnjevanje,

6. športne objekte,
7. športne prireditve,
8. delovanje športne zveze,
9. priznanja športnikom in športnim delavcem.
IV. V letu 2015 bomo sofinancirali za športne objekte:
1. najemnino,
2. obnovo in nakup opreme,
3. investicijsko vzdrževanje opreme in naprav.
V. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi 

pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov in 
objektov v Občini Gornji Petrovci.

VI. Rok za predložitev prijav in način predloži-
tve: rok za prijavo programov je do 14. 5. 2015 do 
14. ure. Prijave pošljite priporočeno v zaprti kuverti, na 
naslov: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 
9203 Petrovci, s pripisom »javni razpis – šport 2015« 
Kontaktna oseba s strani naročnika je Sonja Kerčmar, 
tel. 02/55-69-007.

Odpiranje prijav bo 14. 5. 2015 ob 15. uri, na na-
slovu Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203 
Petrovci.

VII. Prijava mora biti dana na obrazcih naročnika. 
Priložen mora biti natančen opis programa s predvide-
nim številom udeležencem, krajem izvajanja programa 
in urnikom. Priložiti je potrebno tudi fotokopijo odločbe 
o registraciji.

VIII. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev bodo pri-
javljeni izvajalci prejeli v 30 dneh po odpiranju prijav.

IX. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o so-
financiranju športnih programov in objektov.

Občina Gornji Petrovci

 Ob-1953/15

Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, s spremembami) ter 
22. in 25. člena Odloka o predmetu in pogojih za pode-
litev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe 
upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice (Uradni list 
RS, št. 16/11, 42/12, 47/13 in 24/14), Občina Jesenice, 
Cesta železarjev 6, Jesenice (v nadaljevanju: konce-
dent), objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske 

javne službe upravljanja in vzdrževanja  
Tržnice Jesenice

1. Koncedent: Občina Jesenice, Cesta železarjev 
6, Jesenice.

2. Koncesijski akt: Odlok o predmetu in pogojih 
za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne 
službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice je bil 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/11 in spremembe 
(Uradni list RS, št. 42/12, 47/13 in 24/14).

3. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije 
za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in 
vzdrževanja Tržnice Jesenice, ki se bo opravljala na 
območju Tržnice Jesenice na Stari Savi na Jesenicah.

4. Začetek in obdobje trajanja koncesije: koncesija 
se podeli za obdobje najmanj 5 let z možnostjo podalj-
šanja za naslednjih 5 let. Trajanje koncesije se določi 
v upravni odločbi o podelitvi koncesije in koncesijski po-
godbi. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa 
pogodbe pogodbenih strank – koncesionarja in konce-
denta. Izbranemu koncesionarju bo koncedent za čas 
trajanja koncesijskega razmerja dal v rabo potrebno in-
frastrukturo, namenjeno opravljanju dejavnosti. Začetek 
in trajanje koncesije je odvisno od dokončnosti odločbe 
o podelitvi koncesije.
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5. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis in po-
goji za izbor koncesionarja ter način dokazovanja izpol-
njenosti pogojev, so navedeni v razpisni dokumentaciji.

6. Merila za izbor koncesionarja so:
– ugodnosti, ki izražajo ekonomske in social-

ne prednosti za koncedenta,
– celovitost koncepta upravljanja in trženja ter ob-

seg trženjskih aktivnosti na območju koncesije in širšem 
območju Stare Save,

– tehnična usposobljenost in finančna zmogljivost,
– kadrovska in strokovna usposobljenost oseb, ki je 

pomembna za izvajanje koncesije,
– celovitost ponujenega izvajanja gospodarske jav-

ne službe v okviru iste osebe,
– rok za pričetek izvajanja gospodarske javne služ-

be.
Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril 

je predmet razpisne dokumentacije.
7. Finančno zavarovanje: skupaj s prijavo mora po-

nudnik predložiti izjavo, da bo ob podpisu koncesijske 
pogodbe predložil:

– nepreklicno bančno garancijo prvovrstne banke 
na prvi poziv kot garancijo za dobro izvajanje koncesio-
nirane dejavnosti v višini 5.000,00 EUR ali

– garancijo zavarovalnice kot garancijo za dobro iz-
vajanje koncesionirane dejavnosti v višini 5.000,00 EUR 
ali

– nakazati finančni depozit v višini 
5.000,00 € na Podračun EZR Občine Jesenice, št. SI56 
01241-0100007593.

Finančno zavarovanje mora biti veljavno pet let od 
sklenitve koncesijske pogodbe z možnostjo podaljšanja 
za naslednjih pet let.

8. Prijava na javni razpis mora biti napisana v slo-
venskem jeziku in predložena na predpisanih obrazcih 
s prilogami, v skladu z razpisno dokumentacijo.

9. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja: Komi-
sija za izvedbo postopka javnega razpisa za podelitev 
koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upra-
vljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice poda predlog 
izbora koncesionarja, direktor občinske uprave Občine 
Jesenice pa izda upravno odločbo o podelitvi koncesije.

10. Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovoj-
nicah z obvezno oznako na ovojnici: »Ne odpiraj – po-
nudba – javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje 
gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja 
Tržnice Jesenice, št. 302-7/2015«. Ovojnica s prijavo 
mora prispeti na naslov: Občina Jesenice, Cesta žele-
zarjev 6, 4270 Jesenice, in sicer osebno v sprejemno 
pisarno Občine Jesenice do vključno 15. maja 2015, 
ali priporočeno po pošti, oddano do vključno 15. maja 
2015. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav 
komisija za odpiranje prijavnih vlog ne bo obravnavala 
in bodo s sklepom zavržene ter neodprte vrnjene pri-
javiteljem.

11. Odpiranje prijav: komisija bo v ponedeljek, 
18. 5. 2015 ob 12. uri v sejni sobi Občine Jesenice, 
Cesta železarjev 6, Jesenice, odprla vse v roku dosta-
vljene prijave.

12. Rok za izbor koncesionarja: komisija predlaga 
izbor koncesionarja najkasneje v 30 dneh od odpiranja 
prijav, direktor občinske uprave pa izda upravno odločbo 
o izboru v 15 dneh od prejema predloga komisije.

13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: prijavitelji bodo obveščeni o izboru 
koncesionarja predvidoma v roku 60 dni od odpiranja 
ponudb.

14. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni 
strani Občine Jesenice (http://www.jesenice.si).

15. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom 
so dostopne na spletnih straneh Občine Jesenice 
(http://www.jesenice.si) oziroma na tel. 04/586-92-89 
(mag. Vera Djurić Drozdek) in 04/586-93-35 (Jasna Er-
man).

Občina Jesenice

 Ob-1954/15

Na podlagi Odloka o spodbujanju podjetništva 
v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 9/13 
in 2/15; v nadaljevanju: odlok) in Odloka o proračunu 
Mestne občine Velenje za leto 2015 (Uradni vestnik 
MOV, št. 39/14) objavlja Mestna občina Velenje (v na-
daljevanju: MOV)

javni razpis
za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva 

v Mestni občini Velenje v letu 2015
I. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Me-

stna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (v nada-
ljevanju MOV).

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračun-

skih sredstev za spodbujanje podjetništva v MOV 
v letu 2015. Sredstva predstavljajo pomoč de mini-
mis, ki se dodeljujejo na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de 
minimis (UL EU L 352, 24. 12. 2013) ter Mnenja o shemi 
de minimis pomoči Ministrstva za finance (št. priglasitve: 
M001-5884268-2015).

Sredstva se dodelijo za:
Namen A: Sofinanciranje naložb v gospodarstvo.
Namen B: Sofinanciranje stroškov zagona inkubi-

ranih podjetij.
Namen C: Sofinanciranje stroškov najemnin.
Namen D: Sofinanciranje promocijskih aktivnosti 

podjetij.
III. Pogoji za sodelovanje
1. Splošni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podje-

tniki posamezniki in mikro, mala in srednje velika enotna 
podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba, 
s sedežem oziroma lokacijo poslovne enote na obmo-
čju MOV in bodo izvajali naložbo ali projekt na območju 
MOV. Prav tako so upravičenci sub jekti, ki nimajo se-
deža v MOV, vendar bodo izvajali naložbo na območju 
MOV.

V okvir mikro, malih in srednje velikih podjetij po 
tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega 
in manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne pre-
sega 50 milj. EUR in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 
43 milj. EUR. Pri samostojnih podjetnikih posameznikih 
se vsi ti pogoji smiselno uporabljajo. Kot zaposlena 
oseba se upošteva tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če 
je to njegova edina podlaga za zavarovanje) in direktor 
enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo 
o poslovodenju po zavarovalni podlagi 112, kolikor je ta 
direktor hkrati tudi lastnik te družbe.

Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so 
med seboj najmanj v enem naslednjih razmerij:

– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delni-
čarjev ali družbenikov drugega podjetja,

– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja,

– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
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vedenim podjetjem, ali določbe v njuni družbeni pogodbi 
ali statutu,

– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora, z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navede-
nega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do če-
trte alineje te točke preko enega ali več drugih podjetij, 
prav tako veljajo za enotno podjetje.

Prijavitelj lahko odda le eno vlogo ter lahko kandi-
dira samo za en namen.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
1. iz sektorjev: ribištva in akvakulture,
2. ki sodijo v sektor primarne pro izvodnje kme-

tijskih pro izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi 
o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki delujejo na po-
dročju predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz se-
znama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti, kolikor je znesek pomoči določen na podlagi 
cene ali količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od 
primarnih, pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na 
trg oziroma če je pomoč pogojena s tem, da se delno 
ali v celoti prenese na primarne pro izvajalce, opravljajo 
komercilani cestni tovorni prevoz, niso upravičena do 
pomoči za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih;

3. ki poslujejo v serktorju z izvozom povezane 
dejavnosti v tretje države ali države članice;

4. ki bi pridobila pomoč, ki daje prednost uporabi 
domačih pro izvodov pred uvoženimi;

5. deluje v aktivnostih, povezanih z izvozom, ko 
je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količina-
mi, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže 
ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno de-
javnostjo;

6. ki so v stečajnem postopku, postopku preneha-
nja, postopku prisilne poravnave ali likvidacije v skladu 
z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke za-
radi insolventnosti in prisilnem prenehanju;

7. ki so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je 
izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami 
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe;

8. ki prejemajo državno pomoč po posebnem pro-
gramu za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;

9. ki so že koristila pomoč za posamezne namene 
do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih 
pomoči;

10. ki nimajo pravočasno in v celoti izpolnjenih 
pogodbenih obveznosti do MOV iz predhodnih javnih 
razpisov, če so na njih sodelovala;

11. ki so dolgoročno plačilno nesposobna, skla-
dno s tretjim odstavkom 14. člena Zakona o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju;

12. ki so na seznamu sub jektov, za katera v raz-
merju do MOV veljajo omejitve poslovanja po Zakonu 
o integriteti in preprečevanju korupcije;

13. ki so že prejela državno pomoč po tem odloku 
in naložbe oziroma storitve niso izvedla v skladu s pod-
pisano pogodbo;

14. ki so bila za isti namen že sofinancirana iz dru-
gih virov (npr. sredstva Zavoda za zaposlovanje, Sloven-
skega podjetniškega sklada, EU sredstva in podobno);

15. ki imajo zapadle, neplačane obveznosti iz 
naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev;

16. ki imajo zapadle, neplačane obveznosti do 
MOV;

17. ki so v postopku vračanja neupravičeno preje-
te državne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisi-

je, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito 
in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.

Do dodelitve sredstev niso upravičeni prijavitelji, ki 
so bili v preteklih letih upravičeni do sredstev za spod-
bujanje podjetništva v MOV in niso oddali poročila ali 
je bila na podlagi nadzora ugotovljena nenamenska 
poraba sredstev.

Skupni znesek pomoči na podlagi pravila de mi-
nimis: dodeljen enotnemu podjetju⃰ (upravičencu) ne 
sme presegati zgornje meje 200.000 EUR (oziroma 
100.000,00 EUR, če gre za podjetje v cestnoprome-
tnem sektorju) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, 
ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, 
ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.

*Enotno podjetje je opredeljeno v prvi točki. Pri 
ugotavljanju ali nova pomoč »de minimis« presega do-
voljeno višino pomoči »de minimis«, se upoštevajo vse 
prejšnje v obdobju zadnjih treh let dobljene pomoči po 
»de minimis«, ki so jo prejela podjetja pred združitvijo ali 
delitvijo podjetja, skladno z 8. in 9. točko 3. člena Uredbe 
komisije (EU št 1407/2013 z dne 18. 12. 2013).

Prejemnik pomoči mora pred dodelitvijo sredstev 
dati pisno izjavo:

1. 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,

2. o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za 
iste upravičene stroške,

3. zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči 
de minimis, ne bo presežena gornja meja de minimis 
pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,

4. seznam podjetij, s katerimi je lastniško pove-
zan, tako da se preveri skupni znesek že prejetih »de 
minimis« pomoči za vsa, z njim povezana podjetja.

Mestna občina Velenje bo pisno obvestila prejemni-
ka, da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis. Pomoč 
je dodeljena z dnem podpisa pogodbe.

2. Posebni pogoji in določila:
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje posebne 

pogoje za posamezni namen:
Namen A:
– naložba se mora izvesti na območju MOV in se 

ohraniti vsaj 5 let po njenem zaključku (če gre za nalož-
be v objekte, stroje, opremo in naprave),

– nakup opreme in/ali storitev je dovoljeno izvesti le 
od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti 
lastniško povezana s podjetjem – upravičencem,

– finančna konstrukcija naložbe mora biti zaprta,
– zaključena mora biti najkasneje do oddaje zahtev-

ka za sofinanciranje.
Sredstva se odobrijo za upravičene stroške nalož-

be, nastale od 1. 12. 2014 do 15. 11. 2015. Tveganje 
glede izvajanja naložbe pred datumom izdaje pozitiv-
nega sklepa o odobritvi sofinanciranja nosi prijavitelj.

Prijavitelju bo MOV na osnovi tega javnega razpisa 
sofinancirala največ eno naložbo.

V primeru, da prijavitelj po zaključku projekta ozi-
roma najkasneje do 31. 12. 2016 ne bo realiziral pro-
jekta skladno s prijavo (vključno z upoštevanjem meril, 
vezanih na predvideno število novih zaposlitev, stopnje 
financiranja projekta ter pomena projekta za podjetje) si 
komisija pridržuje pravico, da lahko zahteva vračilo do 
30 % prejete subvencije.

Sredstva se odobrijo za upravičene stroške projek-
ta, nastale od 1. 1. 2015 do 15. 11. 2015. Tveganje gle-
de izvajanja projekta pred datumom izdaje pozitivnega 
sklepa o odobritvi sofinanciranja nosi prijavitelj.
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Namen C:
– upravičenci so podjetja na območju strogega me-

stnega središča ter na območju trga v Starem Velenju 
(kot je razvidno v grafični prilogi) in ki opravljajo na-
slednje dejavnosti: antikvariat, čevljarstvo, pro izvodnja 
nakita in bižuterije, popravilo gospodinjskih in hišnih 
naprav in opreme, pro izvodnja in prodaja pletenih in 
kvačkanih izdelkov, pro izvodnja in prodaja izdelkov iz 
lesa, plute in slame, svečarstvo, restavriranje umetniških 
del, podobne dejavnosti domače in umetnostne obrti ter 
prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov,

– prijavijo se lahko obstoječi in bodoči najemniki 
poslovnih prostorov, ki v poslovnih prostorih opravljajo 
gospodarsko dejavnost in imajo sklenjeno najemno po-
godbo ali jo bodo sklenili v letu 2015. Pri slednji se pri 
prijavi zahteva najmanj pisna izjava lastnika poslovnega 
prostora, da bo do najema v letu 2015 prišlo,

– najemno pogodbo bo potrebno priložiti najkasne-
je pred podpisom pogodbe o sofinanciranju.

– prednost do sofinanciranja bodo imeli tisti naje-
mniki, ki bodo vzeli v najem prazne prostore ter bodo 
s svojo dejavnostjo zelo prispevali k poživitvi mestnega 
središča,

– subvencija je namenjena za najem poslovnih pro-
storov v letu 2015,

– najemniki morajo k vlogi predložiti opis dejavno-
sti, ki se oziroma se bodo izvajale v najetih prostorih in 
najemno pogodbo,

– prejemnik subvencije mora uporabljati oziroma 
imeti najete poslovne prostore za obdobje, za katerega 
je zaprosil subvencijo. Najete poslovne prostore mora 
uporabljati v skladu z upravičenim namenom (za opra-
vljanje gospodarske dejavnosti) in predloženim progra-
mom iz prejšnje alineje,

– upravičen je samo najem prostorov od tretjih 
oseb. Tretja oseba ne sme biti lastniško povezana 
s podjetjem – upravičencem.

Sredstva se odobrijo za upravičene stroške projek-
ta, nastale od 1. 1. 2015 do 15. 11. 2015. Tveganje gle-
de stroškov najemna pred datumom izdaje pozitivnega 
sklepa o odobritvi sofinanciranja nosi prijavitelj.

Namen D:
– upravičen je strošek storitev od tretjih oseb po 

tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti lastniško pove-
zana s podjetjem – upravičencem,

– sredstva se odobrijo za upravičene stroške pro-
mocije, nastale od 1. 1. 2015 do 15. 11. 2015,

– promocijske aktivnosti morajo biti zaključene naj-
kasneje do oddaje zahtevka za sofinanciranje.

Sredstva se odobrijo za upravičene stroške pro-
jekta, nastale od 1. 1. 2015 do 15. 11. 2015. Tveganje 
glede stroškov promocijskih aktivnosti pred datumom 
izdaje pozitivnega sklepa o odobritvi sofinanciranja nosi 
prijavitelj.

IV. Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev je 150.000,00 EUR, od 

tega za:
– namen A: 100.00,00 EUR,
– namen B: 30.000,00 EUR,
– namen C: 10.000,00 EUR,
– namen D: 10.000,00 EUR.
Sredstva se lahko prerazporedijo med posame-

znimi nameni glede na število upravičencev in višino 
zaprošenih sredstev ter razpoložljivih sredstev.

Sredstva so zagotovljena v proračunu MOV za leto 
2015 na proračunski postavki 40514026 Spodbujanje 
podjetništva in se dodeljujejo kot nepovratna sredstva, 
v obliki subvencij oziroma dotacij, skladno s pravili o do-
deljevanju državnih pomoči »de minimis«.

V. Upravičeni stroški in višina sofinanciranja
Upravičeni stroški sofinanciranja so:
Za namen pod A:
– strošek projektne in investicijske dokumentacije 

za gradnjo poslovnih prostorov,
– strošek komunalnega prispevka,
– strošek nakupa, gradnje ali prenove poslovnih 

prostorov,
– strošek nakupa strojev in opreme, ki je name-

njeno za opravljanje dejavnosti za katero je podjetje 
registrirano in katero tudi dejansko opravlja. Pri tem se 
strošek nakupa opreme lahko izkazuje z večimi računi, 
kolikor oprema na računu sestavlja neko celoto oziroma 
se nanaša na isto osnovno sredstvo. Skupna nabavna 
vrednost te opreme presega 1.000,00 EUR, pri tem 
mora biti nabavna vrednost posameznega računa naj-
manj 500,00 EUR,

– strošek celovite obnove obstoječe pro izvodnje,
– strošek razvoja novih produktov ali storitev,
– strošek nakupa patenta, licence, nepatentiranega 

tehničnega znanja, ki imajo uradno potrdilo ali certifikat 
s strani pooblaščenih institucij.

Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov 
za mikro in mala podjetja in do 40 % upravičenih stro-
škov za srednje velika podjetja (brez DDV).

Najvišji možni znesek za sofinanciranje naložbe je 
10.000,00 EUR, najnižji možni znesek za sofinancira-
nje naložbe je 1.000,00 EUR. Najvišji možni znesek se 
lahko poveča tudi do 50.000,00 EUR pod pogojem, da 
prijavitelj v letu 2015 in 2016 realizira več kot 20 novih 
zaposlitev.

Najvišji možni znesek sofinanciranja se lahko glede 
na vsebino in število prijav tudi sorazmerno zniža.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. 
Podjetje mora izkazovati ekonomsko in pravno lastni-
štvo predmeta projekta. Financiranje oziroma zapiranje 
finančne konstrukcije z leasingom ni dovoljeno.

Med upravičene stroške naložbe ne spadajo:
– merilna oprema, računalniki, tiskalniki in manjši 

premični stroji in naprave, pripomočki, orodja, katerih 
vrednost posamezne enote ne dosega 1.000,00 EUR 
razen, če gre za neločljivo povezano celoto,

– nabava vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opra-
vljajo komercialni cestni tovorni prevoz, drobni inventar 
in drobni material,

– programska oprema, razen tiste programske 
opreme, ki je potrebna za delovanje podjetja in razvoj 
novih lastnih produktov,

– strošek storitve tiste dejavnosti za katere je regi-
striran prijavitelj sam.

Za namen pod B:
– stroški izdelave poslovnega načrta,
– stroški najema opreme,
– strošek plače zaposlenih v podjetju, ki delajo na 

razvoju (v primeru samostojnega podjetnika se šteje 
strošek prispevkov),

– materialne investicije v povezavi z novim poslov-
nim programom,

– stroški testiranja in dodatnega usposabljanja za 
realizacijo novega poslovnega programa,

– stroški patentnih in ostalih zaščit,
– nematerialne investicije v povezavi z novim po-

slovnim programom (nematerialne investicije zajemajo 
pridobivanje posebnih certifikatov in standardov, zaščito 
lastnih oziroma nakup patentov, nakup licenc, know-ho-
wa ali nepatentiranega tehničnega znanja),

– stroški promocije.
Višina sofinanciranja: do 90 % upravičenih stroškov 

(brez DDV).
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Najvišji možni znesek za sofinanciranje je 
5.000,00 EUR, najnižji možni znesek za sofinanciranje 
je 500,00 EUR.

Najvišji možni znesek sofinanciranja se lahko glede 
na vsebino in število prijav tudi sorazmerno zniža.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. 
Podjetje mora izkazovati ekonomsko in pravno lastni-
štvo predmeta projekta. Financiranje oziroma zapiranje 
finančne konstrukcije z leasingom ni dovoljeno.

Za namen pod C:
– najemnina za poslovne prostore v obdobju od 

1. 1. 2015 do 15. 11. 2015,
– upravičen strošek najema je od datuma vselitve 

v najeti prostor. V času sofinanciranja najemnine mora 
biti prostor zaseden skladno z dejavnostjo iz prijave. 
Če bo prostor prazen, bo strošek najema neupravičen.

Višina sofinanciranja: do 100 % najemnine oziroma 
največ do 10 €/m2 (brez DDV).

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Najvišji možni znesek sofinanciranja se lahko glede 

na vsebino in število prijav tudi sorazmerno zniža.
Za namen pod D:
– stroški najema, postavitve in delovanja stojnice 

na sejmu ali razstavi doma ali v tujini,
– stroški oglaševanja in izdelave promocijskih ma-

terialov.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov 

(brez DDV).
Najvišji možni znesek za sofinanciranje je 

3.000,00 EUR, najnižji možni znesek za sofinanciranje 
je 500,00 EUR.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Najvišji možni znesek sofinanciranja se lahko glede 

na vsebino in število prijav tudi sorazmerno zniža.
Skupne določbe
Zgornja višina dodeljenih sredstev za izvedbo po-

sameznega ukrepa na posameznega upravičenca ne 
sme preseči navedene višine, in sicer ne glede na to, 
iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega 
proračuna, sredstev ZRSZ ali mednarodnih virov) so 
sredstva dodeljena.

Upravičenec za iste upravičene stroške naložbe 
oziroma projekta, ki je predmet sofinanciranja, ne sme 
pridobiti drugih javnih sredstev.

Prijavitelji na razpis ter prejemniki subvencij odgo-
varjajo za točnost podatkov in podanih izjav ob prijavi 
na razpis. V primeru neresničnih podatkov ali kršenja 
pogodbe o dodelitvi subvencije je prejemnik dolžan vrniti 
pridobljena sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

VI. Merila za izbor upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale 

pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom jav-
nega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev 
na osnovi naslednjih meril:

Za namen A:
– nove zaposlitve (največ 30 točk),
– sofinanciranje podjetja iz sredstev spodbujanja 

podjetništva MOV (največ 20 točk),
– izvozna naravnanost (največ 10 točk),
– stopnja sofinanciranja (največ 10 točk),
– vrsta dejavnosti podjetja (največ 20 točk),
– pomen projekta za podjetje (največ 10 točk).
Za namen B:
– stopnja razvoja izdelka (največ 30 točk),
– inovativnost poslovne ideje (največ 25 točk),
– tržni potencial produkta ali storitve (največ 

25 točk),
– starost podjetja (največ 10 točk),
– stopnja sofinanciranja (največ 10 točk).

Za namen C:
– status prostora (največ 30 točk),
– pomen dejavnosti prijavitelja za popestritev ob-

močja (največ 30 točk),
– trajanje najema (največ 20 točk),
– sofinanciranje podjetja iz sredstev spodbujanja 

podjetništva MOV (največ 20 točk).
Za namen D:
– nivo doseganja promocijskih aktivnosti (največ 

30 točk),
– vpliv in doseganje ciljne publike (največ 30 točk),
– stopnja sofinanciranja (največ 10 točk),
– sofinanciranje podjetja iz sredstev spodbujanja 

podjetništva MOV (največ 10 točk),
– inovativnost (največ 10 točk),
– predstavitev na prireditvi (največ 10 točk).
Najvišje možno število točk pri vsakem namenu je 

100. Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

Doseganje meril se bo po zaključku projekta oziro-
ma pogodbe o sofinanciranju ponovno preverjalo.

VII. Obdobje za porabo sredstev in poročanje
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana pro-

računska sredstva, je proračunsko leto 2015. Dodeljena 
proračunska sredstva morajo biti porabljena v posame-
znem proračunskem letu.

Upravičeni so izdatki, ki nastanejo v obdobju:
– za namen A od 1. 12. 2014 do 15. 11. 2015,
– za namen B, C in D od 1. 1. 2015 do 15. 11. 2015.
Namen A, B, D
Prijavitelj mora poslati zahtevek za sofinanciranje 

najkasneje do 30. 11. 2015. Zahtevku je potrebno pri-
ložiti:

– končno poročilo z opisom izvedbe projekta,
– seznam računov za upravičene stroške projekta,
– kopije računov za celotno vrednost projekta, ki se 

glasijo na upravičenca,
– potrdila – dokazila o plačilu računov z razvidnim 

sklicem pri nakazilu oziroma izjavo dobavitelja opreme 
o plačilu celotnega računa, dokazilo o prevzemu strojev 
ali opreme (npr. dobavnica, tovorni list, EUL obrazec),

– dokazila o realiziranih zaposlitvah (kopije potrje-
nega obrazca M-1 s strani ZZZS RS za vsakega zapo-
slenega) za namen A,

– seznam stroškov dela ter kopije plačilnih list (ozi-
roma potrdilo o plačilu prispevkov za s.p.), vključno 
z dokazili o plačilu – za namen B.

Pred izplačilom zahtevka ima komisija pravico ogle-
da na terenu ter preveriti verodostojnost računov in 
ostale dokumentacije ter namensko porabo sredstev.

Namen C
Prijavitelj ima možnost oddaje zahtevkov za sofi-

nanciranje mesečno, polletno ali po zaključku projekta, 
vendar najkasneje do 30. 11. 2015. Zahtevku je potreb-
no priložiti:

– vmesno/končno poročilo z opisom izvedbe projek-
ta s seznamom računov plačanih najemnin, ki se priloži 
samo pri zadnjem zahtevku,

– kopije računov najemnin, ki se glasijo na upra-
vičenca,

– potrdila – dokazila o plačilu računov z razvidnim 
sklicem pri nakazilu.

Pred izplačilom zahtevka bo komisija opravila ogled 
na terenu ter preverila verodostojnost računov in ostale 
dokumentacije ter namensko porabo sredstev.

Vzorec končnega poročila in zahtevka je v prilogi 
razpisne dokumentacije za vsak namen posebej.

Po zaključku projekta se bo s strani komisije za na-
men A izvajalo preverjanje v skladu s posebnimi pogoji 
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in določili (realizacija predvidenih novih zaposlitev do 
31. 12. 2016).

VIII. Razpisni rok in način prijave
Vloge morajo biti prejete do 1. junija 2015 do 9. ure 

na naslov: Mestna občina Velenje – vložišče, Titov trg 1, 
3320 Velenje, v zaprti kuverti in opremljena z oznako: 
»Ne odpiraj – Vloga – Javni razpis za podjetništvo v letu 
2015 – oznaka namena« in s polnim nazivom in naslo-
vom pošiljatelja na sprednji strani.

Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne 
opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga lahko iz-
polnjenega v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran 
ovojnice (glej oprema ovojnice v razpisni dokumentaciji).

Za vsak posamezni namen je na razpolago ločena 
razpisna dokumentacija.

Vloga mora biti izpolnjena na obrazcih razpisne 
dokumentacije in mora vsebovati vse obvezne priloge in 
podatke. Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše 
in žigosa zakoniti zastopnik prijavitelja. MOV lahko od 
prijavitelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo s katero 
dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge.

Vloge, ki ne bodo izpolnjene na obrazcih razpisne 
dokumentacije, bodo s sklepom zavržene.

Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlaga-
telj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno 
skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek 
oziroma del vloge ter naj navede zakaj to predstavlja 
poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more na-
našati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno 
vloge po merilih javnega razpisa.

IX. Odpiranje, obravnavanje vlog in obveščanje 
o izidu razpisa

Odpiranje prispelih vlog bo izvedla komisija v roku 
dveh delovnih dni od navedenega roka za predložitev 
vlog. Odpiranje vlog ne bo javno.

Merilo za pravočasno prispelo vlogo je prejeta vlo-
ga v vložišče Mestne občine Velenje do 1. 6. 2015 do 
9. ure. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, se kot 
prepozne zavržejo.

Nepravilno označena kuverta bo neodprta vrnjena 
pošiljatelju. Če bo prijavitelj oddal več kot eno vlogo, 
bodo vloge prav tako neodprte vrnjene pošiljatelju.

Komisija bo v roku 8 delovnih dni od odpiranja pisno 
pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, 
da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev bo 3 delovne dni. 
Formalno nepopolna vloga, ki jo prijavitelj v postavlje-
nem roku ne bo dopolnil, se zavrže s sklepom. Morebi-
tne dopolnitve po preteku roka za dopolnitev vloge, ne 
bodo upoštevane.

Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot 
neustrezna zavrne.

Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala 
vse pravočasne, popolne in ustrezne vloge. Župan bo 
o njih s sklepom odločil najkasneje v 30 dneh od roka 
za predložitev vlog. Prijavitelj bo pozvan k podpisu po-
godbe o sofinanciranju, v kateri se opredelijo medseboj-
ne obveznosti. Če se prijavitelj v roku 3 delovnih dni od 
prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil 
vlogo za pridobitev sredstev.

Zoper sklep je možna pritožba v roku 8 dni od preje-
ma sklepa na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 
Velenje. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe 
z izbranimi prijavitelji. Pritožnik mora v pritožbi natančno 
opredeliti pritožbene razloge. Predmet pritožbe ne more-
jo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi 
odloči župan v roku 15 dni s sklepom.

Namensko porabo sredstev iz pogodbe preverja 
občinska uprava. V primeru nenamenske porabe sred-
stev mora koristnik sredstva vrniti skupaj z zakonitimi 

zamudnimi obrestmi, poleg tega tudi ne sme sodelovati 
na naslednjem razpisu.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in 
se lahko objavljajo.

Prijavitelji, katerih vloge bodo v postopku ocenjeva-
nja ocenjene pozitivno in se jim bodo dodelila sredstva, 
bodo marali:

– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom 
najmanj 10 let od datuma prejetja sredstev,

– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi 
s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremljanje 
izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa.

X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje: besedilo javne-

ga razpisa, razpisne obrazce z navodili prijaviteljem za 
izdelavo vloge.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javne-
ga razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na sple-
tni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si 
(priložnosti /razpisi) ali pa jo lahko, v tem roku, zainte-
resirani dvignejo v času uradnih ur na naslovu: Mestna 
občina Velenje – vložišče (kletni prostori, soba št. 10), 
Titov trg 1, 3320 Velenje.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so 
na voljo vsak delovni dan na Uradu za razvoj in investi-
cije MOV na tel. 03/89-61-682 (Metka Špindler) ali po 
elektronski pošti: metka.spindler@velenje.si.

Mestna občina Velenje

Št. 610-1/2015 Ob-1958/15

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo (ZUJIK – Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in 
sklepa župana, št. 610-1/2015 z dne 17. 4. 2015, Me-
stna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov ali projektov 

v Mestni občini Koper za leto 2015 
(v nadaljevanju: razpis)

1. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje ustvarjalnosti;
– podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki jih 

ne izvajajo javni zavodi in so pomembni za splošni kul-
turni razvoj Mestne občine Koper (v nadaljevanju: MOK) 
in promocijo v RS ter v tujini;

– podpiranje izvajanja kakovostnih projektov, 
ki predstavljajo posamično aktivnost kulturnih izvajal-
cev (izdaja knjige, organiziranje razstave …) ki so po-
membni za splošni kulturni razvoj MOK in promocijo 
v RS ter v tujini;

– povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in do-
stopnosti kulturnih vsebin.

2. Razpisna področja kulturnih dejavnosti in splošni 
pogoji prijave na posameznih področjih

MOK bo sofinancirala programe/projekte z nasle-
dnjih področij kulturne dejavnosti:

A. umetniški programi;
B. programi ljubiteljske kulturne dejavnosti s podro-

čja glasbe, gledališča in lutk, folklore;
C. likovna in galerijska dejavnost;
D. projekti samostojnih ustvarjalcev na področju 

kulture;
E. projekti založništva.
Vlagatelj mora za izvajanje programov/projektov 

zagotoviti najmanj 40 % delež sofinanciranja iz drugih 
virov, kar mora biti razvidno iz finančne konstrukcije.
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Za sofinanciranje kulturnih programov/projektov se 
lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje po-
goje razpisa:

a) za področja A. in B.:
– se lahko prijavijo s svojimi programi le kulturna 

društva s sedežem v MOK, ki so registrirana za izvajanje 
dejavnosti na prijavljenem področju razpisa (dokazilo: 
kopija potrdila upravne enote ali drugega ustreznega 
potrdila, iz katerega je razvidno, da je prijavitelj registri-
ran za izvajanje predmetne kulturne dejavnosti v RS, 
kopija veljavnega statuta, izpisek iz poslovnega registra 
(AJPES));

– imajo svoj sedež na območju MOK najmanj dve 
leti, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj. 
Izjemoma najmanj eno leto za tiste prijavitelje, ki so 
v zadnjem dvoletnem obdobju dosegli izjemne in vidne, 
dokazljive uspehe na področju kulture (priznanja na ni-
voju države in/ali EU);

– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2015 na 
območju MOK;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-
manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je program sofinanciran s strani MOK;

– so izvedli oziroma priredili v zadnjih dveh letih 
delovanja v okviru izvajanja svojega programa najmanj 
šest kulturnih dogodkov;

– tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na 
področju A. ali B., ne morejo kandidirati na ostalih po-
dročjih C., D. in E.

za področje B.:
– se lahko s svojimi programi prijavijo tudi zveze 

kulturnih društev, ki imajo sedež na območju MOK ter 
izpolnjujejo naslednje pogoje (dokazilo: kopija potrdila 
upravne enote ali drugega ustreznega potrdila, iz ka-
terega je razvidno, da je prijavitelj registriran za izvaja-
nje predmetne kulturne dejavnosti v RS, kopija veljav-
nega statuta, izpisek iz poslovnega registra (AJPES)):

– v zvezo je vključenih vsaj 40 društev;
– zveza mora biti registrirana v MOK in deluje 

najmanj 30 let;
– svojo dejavnost izvaja na območju MOK;
– ima v ustanovitvenih aktih opredeljeno delova-

nje na področju povezovanja in širjenja kulturne dejav-
nosti v društvih;

– spodbuja razvoj na področju ljubiteljskih (dru-
štvenih) kulturnih dejavnosti in množične kulturne de-
javnosti v MOK;

– ima zagotovljene prostorske, kadrovske in orga-
nizacijske pogoje za opravljanje svoje dejavnosti;

– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2015 na 
območju MOK;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-
manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je program sofinanciran s strani MOK;

– so izvedli oziroma priredili v zadnjih 5 letih de-
lovanja v okviru izvajanja svojega programa najmanj 
20 kulturnih dogodkov;

– tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na 
področju B., ne morejo kandidirati na ostalih področjih 
C., D. in E.

b) za področje C. in D.:
– s svojimi projekti se lahko prijavijo pravne osebe 

zasebnega prava (tudi kulturna društva) in samozapo-
sleni v kulturi;

– so registrirana za izvajanje dejavnosti na prija-
vljenem področju javnega razpisa (dokazilo: kopija po-
trdila upravne enote ali drugega ustreznega potrdila, iz 
katerega je razvidno, da je prijavitelj registriran za izva-
janje predmetne kulturne dejavnosti v RS in kopija ve-
ljavnega statuta, izpisek iz poslovnega registra (AJPES), 
potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi);

– prijavitelji morajo prijavljene programe oziroma 
projekte v letu 2015 izvesti na območju MOK;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-
manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je 
program ali projekt sofinanciran s strani MOK;

– so izvedli oziroma priredili v zadnjem letu delova-
nja na območju MOK najmanj 3 kulturne dogodke;

– tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe ali 
projekte na področju C. ali D., ne morejo kandidirati na 
ostalih področjih A., B. in E.

c) za področje E.:
– se lahko prijavijo kulturna društva in samozapo-

sleni v kulturi;
– so registrirana za izvajanje dejavnosti na prija-

vljenem področju javnega razpisa (dokazilo: kopija po-
trdila upravne enote ali drugega ustreznega potrdila, 
iz katerega je razvidno, da je prijavitelj registriran za 
izvajanje predmetne kulturne dejavnosti v RS in kopija 
veljavnega statuta, potrdilo o vpisu v razvid samozapo-
slenih v kulturi);

– kulturna društva in samozaposleni v kulturi mora-
jo imeti svoj sedež na območju MOK najmanj dve leti, 
vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj;

– bodo prijavljene projekte izvedli v letu 2015 na 
območju MOK;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-
manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je projekt sofinanciran s strani MOK;

– tisti, ki kandidirajo za sredstva za projekte na 
področju E., ne morejo kandidirati na ostalih področjih 
A., B., C. in D.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje 
in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost 
in za spomeniško varstvene akcije.

Prijavitelj se s svojim programom oziroma projek-
tom za leto 2015 lahko prijavi samo na enega izmed 
javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2015, in 
sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva 
osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne 
velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje priredi-
tev v MOK za leto 2015 in za prijave na javni razpis za 
sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2015.

Kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj nave-
denih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih 
postopkov ter s sklepom zavržene.

3. Merila in kriterji za dodelitev sredstev
Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo 

upoštevani naslednji kriteriji:
– kakovost, inovativnost in zasnova programa ozi-

roma projekta:
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– za izvedbo programa oziroma projekta obstaja 
izdelan časovni načrt z lokacijo,

– dostopnost programa oziroma projekta,
– obrazložitev in utemeljitev programa oziroma 

projekta,
– program oziroma projekt pripomore k oživitvi 

starega mestnega jedra;
– število realiziranih predstav, razstav, koncertov … 

na leto (velja za področje A., B., C. in D.);
– število izdanih knjig, brošur in drugih publikacij 

oziroma izdanih številk revij v zadnjih dveh letih (velja 
za področje E.);

– reference prijavitelja in reference sodelujočih par-
tnerjev (število kritik, nagrad …) oziroma prepoznavnost 
preteklih projektov oziroma programov prijavitelja v slo-
venskem kulturnem in mednarodnem prostoru;

– realno in natančno prikazana finančna konstruk-
cija programa oziroma projekta;

– čas delovanja prijavitelja (število let delovanja 
prijavitelja);

– število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pri-
pravo programa oziroma projekta;

– sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi programa 
oziroma projekta.

Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju 
zgoraj navedenih kriterijev, dodeljena določena sred-
stva.

Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih 
se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da 
je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena 
takoj, ko bo to ugotovljeno.

4. Višina sredstev za sofinanciranje programov in 
projektov

Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2015 
je višina proračunskih sredstev v letu 2014 oziroma 
sredstva, določena s sklepi o začasnem financiranju. 
Dokončna višina sredstev za sofinanciranje kulturnih 
programov/ projektov bo opredeljena s proračunom za 
leto 2015 oziroma z ustreznimi sklepi o začasnem fi-
nanciranju.

MOK v okviru tega razpisa ne bo sofinancirala tistih 
programov in projektov, ki po vsebini ne sodijo na po-
dročja kulturnih dejavnosti in tistih, ki resorno spadajo 
na druga področja (npr. šolstvo – daljše izobraževalne 
oblike, šport, sociala, znanost, …). Prav tako ne bodo 
sofinancirani programi in projekti, katerih finančna kon-
strukcija ne bo odražala realnih možnosti koriščenja 
razpisanih sredstev.

5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2015 v skladu s predpisi, ki določajo iz-
vrševanje proračuna.

6. Dokumenti potrebni za veljavnost prijave
Za pravilnost prijave programa oziroma projekta 

mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1 – 

Podatki o prijavitelju programa ali projekta,
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 

– Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih po-
datkih,

– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – 
Prijava programa ali projekta,

– izpolnjen, podpisan in žigosan OBR-4 – Vzorec 
pogodbe o sofinanciranju programa ali projekta,

– podpisan in žigosan OBR-5 – Vmesno poročilo 
o izvedbi programa ali projekta v letu 2015,

– podpisan in žigosan OBR-6 – Zaključno poročilo 
o izvedbi programa ali projekta za leto 2015.

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na 
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi 

zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpi-
sani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) 
prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

Kolikor prijavitelj prijavlja več programov oziroma 
projektov, mora za vsak posamični program oziroma 
projekt izpolniti ločen obrazec OBR-3. Ostale obrazce 
(OBR-1, OBR-2, OBR-4, OBR-5, OBR-6) pa izpolne 
samo enkrat. Vse izpolnjene obrazce naj prijavitelj do-
stavi v eni kuverti.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-
roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu 
soglašati s preverjanjem namenske porabe proračun-
skih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer 
s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni na dokazila 
o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse 
v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in 
dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za pravilno.

Vsi fotokopirani dokumenti morajo biti opremljeni na 
način: »kopija je enaka originalu, jamči:« sledi podpis 
odgovorne osebe oziroma zakonitega zastopnika, žig 
ter datum.

Spodaj navedeni dokumenti so obvezna sestavina 
prijave na razpis:

I. veljavna registracija za opravljanje dejavnosti (če 
je prijavitelj pravna oseba)

Dokazilo: Izpisek iz poslovnega registra (AJPES) ali 
druge evidence, ki ne sme biti starejši od treh mesecev.

II. sklep o registraciji društva (če je prijavitelj dru-
štvo)

Dokazilo: Odločba upravne enote o registraciji dru-
štva in potrdilo, ki ga izda upravna enota na podlagi 
179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06 – UPB 2, 126/07, 65/08, 8/10 
in 82/13) na zahtevo zastopnika/ce društva (potrdilo ne 
sme biti starejše od enega meseca).

III. Akt o ustanovitvi oziroma statut društva
Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oziroma 

statut društva.
IV. fotokopija razvida pri Ministrstvu za kulturo in po-

trdilo o stalnem prebivališču (ali kopija veljavnega oseb-
nega dokumenta – osebna izkaznica, potni list) kolikor je 
prijavitelj fizična oseba, ki ima status samozaposlenega 
v kulturi in deluje na področju Mestne občine Koper.

Dokazilo: fotokopija.
V. pisna izjava založnika o vključitvi predlagane 

izdaje v založniški program (velja samo za področje E.).
Dokazilo: pisna izjava.
Prijavitelj programa oziroma projekta mora v obraz-

cu OBR-3 Prijava programa oziroma projekta obvezno 
navesti terminski plan, tj. časovni potek programa oziro-
ma projekta z navedbo planiranih aktivnosti. V primeru 
odobritve programa oziroma projekta je prijavitelj mo-
rebitna odstopanja od načrtovanega plana in obrazlo-
žitve zanje dolžan pisno sporočiti na naslov: Urad za 
družbene dejavnosti in razvoj, Mestna občina Koper, 
Verdijeva 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti: ob-
čina@koper.si.

Kakršnekoli druge spremembe v zvezi z izvajanjem 
sofinanciranja programa oziroma projekta lahko prijavi-
telj javi pisno na zgornji naslov ali na zgoraj navedeno 
elektronsko pošto.

Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo po-
sredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo. Če 
v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno poro-
čilo posredovano najkasneje do 23. 11. 2015. Obvezno 
pa mora prijavitelj ob končnem poročilu priložiti dodatna 
gradiva (letake, časopisne članke, nosilce podatkov, ra-
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zne materiale, ipd.) kot dokazilo o realiziranem programu 
oziroma projektu. Navedena gradiva so obvezna priloga 
končnega poročila. Rok za oddajo končnega poročila 
o sofinanciranju programa oziroma projekta s področja 
kulturnih dejavnosti za leto 2015 je 29. 2. 2016.

Kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je ne-
popolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja 
pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj 
v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi, bo taka 
vloga zavržena.

7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovoj-

nici, ki mora biti na naslovni strani opremljena z naslo-
vom: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper 
oznako: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis Kultura 
2015 št. 610-1/2015, z navedbo področja razpisa (npr. 
A/umetniški program). Na hrbtni strani ovitka mora biti 
naveden poln naslov prijavitelja.

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremlje-
ni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje 
do ponedeljka, 25. maja 2015 na naslov: Mestna občina 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne 
oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdi-
jeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave 
na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni 
ali dopolni, kar mora na ovojnici označiti na sledeči 
način: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis Kultura 
2015 št. 610-1/2015, z navedbo področja razpisa (npr. 
A/umetniški program – dopolnitev/umik/sprememba«) – 
glede na to, ali gre za dopolnitev, umik ali spremembo 
že oddane prijave.

Nepopolne in nepravočasne prijave in dopolnitve ne 
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

8. Obravnava prijav in izid razpisa
Prijavljen program/projekt lahko komisija preraz-

poredi na drugo področje kulturne dejavnosti glede na 
vsebino prijave in razpisana sredstva oziroma na drug 
razpis.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obvešče-
ni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo razpisa.

Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov 
bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi 
bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih 
sredstev.

9. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 

izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Me-
stne občine Koper: www.koper.si ali pa jo v tem roku 
zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur, v spre-
jemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Informacije kot so npr. kraj oddaje prijave in podob-
no v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu 
za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, 
tel. 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.

Mestna občina Koper

Št. 410-1/2015 Ob-1959/15

Na podlagi sklepa župana, št. 410-1/2015 z dne 
17. 4. 2015, Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov za otroke 

in mladino v Mestni občini Koper za leto 2015 
(v nadaljevanju: razpis)

1. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje ustvarjalnosti;

– podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki 
jih ne izvajajo javni zavodi in so pomembni za splošni 
razvoj otrok in mladine;

– podpiranje izvajanja kakovostnih projektov, 
ki predstavljajo posamično aktivnost izvajalcev, ki so 
pomembni za splošni razvoj otrok in mladine;

– povečanje raznolikosti programov in projektov za 
otroke in mladino.

2. Razpisna področja in splošni pogoji prijave na 
posameznih področjih

a) Mestna občina Koper (v nadaljevanju: MOK) bo 
sofinancirala programe/projekte z naslednjih področij 
dejavnosti:

A. programe in projekte za otroke (do 14 let staro-
sti), ki so namenjeni:

– dvigu kakovosti življenja in kakovostnemu preži-
vljanju prostega časa otrok;

– zadovoljevanju interesov otrok;
– spodbujanju in razvijanju ustvarjalnega dela;
– spodbujanju in razvijanju neformalnih oblik vzgo-

je, izobraževanja in usposabljanja;
– dejavnostim med šolskimi počitnicami;
– posamičnim dejavnostim, ki se vključujejo v naci-

onalne in mednarodne projekte;
– razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in 

društvi, ki delajo na področju dela z otroki v Mestni ob-
čini Koper;

– prireditve, namenjene otrokom, izvedene v okviru 
širšega programa prijavitelja.

B. programe in projekte za mladino (od starosti 
15 do 29 let).

– izobraževanje in usposabljanje za mladinsko 
delo;

– spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje inte-
resov mladih;

– aktivno preživljanje prostega časa;
– spodbujanje in razvijanje ustvarjalnega dela;
– spodbujanje prostovoljnega dela;
– dejavnosti med šolskimi oziroma študijskimi po-

čitnicami;
– zmanjševanje diskriminacije in socialne izključe-

nosti mladih;
– preprečevanje nasilja med mladimi in nad mla-

dimi;
– spodbujanje in razvijanje neformalnih oblik vzgo-

je, izobraževanja in usposabljanja;
– osveščanje in sprejemanje drugačnosti;
– informiranost mladih in zmanjšanje odliva intelek-

tualnega potenciala iz Mestne občine Koper;
– mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija 

mladih v družbi;
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vpra-

šanjih;
– izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so 

pomembne za razvoj vzgoje in izobraževanja;
– razvoj interesnih oblik združevanja mladih;
– posamične dejavnosti, ki se vključujejo v nacio-

nalne in mednarodne projekte;
– prireditve, namenjene mladim, izvedene v okviru 

širšega programa prijavitelja.
Predmet sofinanciranja ne bodo programi oziroma 

projekti izvajalcev s področja kulture, športa, turizma, 
socialnega varstva, zdravstva in preventivni programi, 
ki so predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper, kot 
tudi ne aktivnosti komercialnega značaja ter organizacija 
izletov in letovanj.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu tudi niso 
posamične prireditve, ki so kot enodnevni ali večdnev-
ni javni dogodek namenjene širši javnosti in so kot 
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take predmet javnega razpisa za sofinanciranje priredi-
tev v Mestni občini Koper za tekoče leto.

b) Za sofinanciranje programov/projektov se lahko 
prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje 
razpisa:

a) za področje A.:
– društva in njihove zveze, mladinski sveti, ustano-

ve, zavodi in ostale nevladne organizacije, ki so regi-
strirani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju 
razpisa (dokazilo: kopija veljavnega statuta ali drugega 
ustanovitvenega akta, izpisek iz poslovnega registra 
(AJPES));

– imajo sedež v MOK oziroma imajo v aktu o usta-
novitvi (statut …) določeno (dislocirano, območno …) 
enoto na območju MOK;

– izvajajo programe in projekte za otroke najmanj 
dve leti, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka 
nazaj, na območju in za uporabnike MOK;

– niso redno financirani iz sredstev proračuna MOK;
– da se program izvaja izven rednih šolskih pro-

gramov;
– da je vsebina prijavljenega programa skladna 

s predmetom razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske 

pogoje za realizacijo programa;
– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2015 na 

območju MOK;
– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-

manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je program oziroma projekt sofinanciran s strani MOK;

– posamezni prijavitelj lahko prijavi programe oziro-
ma projekte samo za otroke ali za mladino.

b) za področje B.:
– društva in njihove zveze, mladinski sveti, ustano-

ve, zavodi in ostale nevladne organizacije, ki so regi-
strirani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju 
razpisa (dokazilo: kopija veljavnega statuta ali drugega 
ustanovitvenega akta, izpisek iz poslovnega registra 
(AJPES));

– imajo sedež v MOK oziroma imajo v aktu o usta-
novitvi (statut …) določeno (dislocirano, območno …) 
enoto na območju MOK;

– izvajajo programe in projekte za mladino najmanj 
dve leti, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka 
nazaj, na območju in za uporabnike MOK;

– niso redno financirani iz sredstev proračuna MOK;
– da se program izvaja izven rednih šolskih oziroma 

študijskih programov;
– da je vsebina prijavljenega programa skladna 

s predmetom razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske 

pogoje za realizacijo programa;
– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2015 na 

območju MOK;
– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-

manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je program oziroma projekt sofinanciran s strani MOK;

– posamezni prijavitelj lahko prijavi programe oziro-
ma projekte samo za otroke ali za mladino.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje 
in investicije.

Prijavitelj se s svojim programom oziroma projek-
tom za leto 2015 lahko prijavi samo na enega izmed 
javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2015, in 
sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva 
osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne 
velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje priredi-
tev v MOK za leto 2015 in za prijave na javni razpis za 
sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2015.

Kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj nave-
denih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih 
postopkov ter s sklepom zavržene.

Merila in kriterji za dodelitev sredstev
Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo 

upoštevani naslednji kriteriji:
– kakovost, inovativnost in zasnova programa ozi-

roma projekta:
– za izvedbo programa oziroma projekta obstaja 

izdelan časovni načrt z lokacijo,
– dostopnost programa oziroma projekta,
– obrazložitev in utemeljitev programa oziroma 

projekta;
– reference prijavitelja in reference sodelujočih par-

tnerjev oziroma prepoznavnost preteklih projektov oziro-
ma programov prijavitelja v slovenskem prostoru;

– realno prikazana finančna konstrukcija programa 
oziroma projekta;

– čas delovanja prijavitelja (število let delovanja 
prijavitelja);

– število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pri-
pravo programa oziroma projekta;

– sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi programa 
oziroma projekta;

– zagotovljene ustrezne prostorske pogoje za rea-
lizacijo načrtovanega/ih programa/ov.

Na področju B bodo bili prednostno obravnavani 
prijavitelji:

– kateri bodo zagotavljali ustrezne prostorske po-
goje za izvajanje programov/projektov, torej najmanj 
150 m2 uporabnih in servisnih prostorov (OBR 7a – Iz-
java o lastništvu objekta ali OBR 7b – Soglasje lastnika 
ali upravljalca objekta),

– ki bodo prijavi priložili vsaj tri izjave oseb mlajših 
od 30 let o sodelovanju v programski/projektni skupini 
(OBR 8 – Izjava osebe o sodelovanju v programski/pro-
jektni skupini).

Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju 
zgoraj navedenih kriterijev, dodeljena določena sred-
stva.

MOK bo posamezne programe oziroma projekte 
sofinancirala največ do višine pričakovanih sredstev in 
glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih 
se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da 
je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena 
takoj, ko bo to ugotovljeno.

3. Višina sredstev za sofinanciranje programov in 
projektov

Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2015 
je višina proračunskih sredstev v letu 2014 oziroma 
sredstva določena s sklepi o začasnem financiranju. 
Dokončna višina sredstev za sofinanciranje programov 
in projektov za otroke in mladino bo opredeljena s pro-
računom za leto 2015 oziroma z ustreznimi sklepi o za-
časnem financiranju.

MOK v okviru tega razpisa ne bo sofinancirala tistih 
programov in projektov, ki po vsebini ne sodijo na po-
dročja tega razpisa in tistih, ki resorno spadajo na dru-
ga področja (npr. šolstvo – daljše izobraževalne oblike, 
šport, sociala, znanost, raziskovanje …). Prav tako ne 
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bodo sofinancirani programi in projekti, katerih finančna 
konstrukcija ne bo odražala realnih možnosti koriščenja 
razpisanih sredstev.

4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2015 v skladu s predpisi, ki določajo iz-
vrševanje proračuna.

5. Dokumenti potrebni za veljavnost prijave
Za pravilnost prijave programa oziroma projekta 

mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1 – 

Podatki o prijavitelju programa ali projekta,
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 

– Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih po-
datkih,

– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – 
Prijava programa ali projekta,

– izpolnjen, podpisan in žigosan OBR-4 – Vzorec 
pogodbe o sofinanciranju programa ali projekta,

– podpisan in žigosan OBR-5 – Vmesno poročilo 
o izvedbi programa ali projekta v letu 2015,

– podpisan in žigosan OBR-6 – Zaključno poročilo 
o izvedbi programa ali projekta za leto 2015,

– podpisan in žigosan OBR-7a – Izjava o lastništvu 
objekta – v primeru, da se program/projekt izvaja v la-
stnih prostorih (samo za področje B),

– podpisan in žigosan OBR-7b – Soglasje lastnika 
ali upravljalca objekta – v primeru, da se program/pro-
jekt izvaja v drugih prostorih (samo za področje B),

– podpisan in žigosan OBR-8 – Izjava osebe o so-
delovanju v programski/projektni skupini (samo za po-
dročje B).

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na 
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi 
zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpi-
sani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) 
prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

Kolikor prijavitelj prijavlja več programov oziroma 
projektov za različno področje (otroci ali mladina), mora 
za vsak posamični program oziroma projekt izpolniti 
ločen obrazec OBR-3 ter na njem označiti za katero 
področje gre, OBR-7a ali 7b (samo za področje B) in 
OBR-8 (samo za področje B). Ostale obrazce (OBR-1, 
OBR-2, OBR-4, OBR-5, OBR-6,) pa izpolne samo en-
krat.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-
roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu 
soglašati s preverjanjem namenske porabe proračun-
skih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer 
s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni na dokazila 
o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse 
v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in 
dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za pravilno.

Vsi fotokopirani dokumenti morajo biti opremljeni na 
način: »kopija je enaka originalu, jamči:« sledi podpis 
odgovorne osebe oziroma zakonitega zastopnika, žig 
ter datum.

Spodaj navedeni dokumenti so obvezna sestavina 
prijave na razpis:

I. veljavna registracija za opravljanje dejavnosti (če 
je prijavitelj pravna oseba)

Dokazilo: Izpisek iz poslovnega registra (AJPES) ali 
druge evidence, ki ne sme biti starejši od treh mesecev.

II. sklep o registraciji (če je prijavitelj društvo, zveza 
društev …)

Dokazilo: Odločba upravne enote o registraciji dru-
štva in potrdilo, ki ga izda upravna enota na podlagi 
179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku 

(Uradni list RS, št. 24/06 – UPB 2, 126/07, 65/08 in 8/10) 
na zahtevo zastopnika/ce društva (potrdilo ne sme biti 
starejše od enega meseca).

III. Akt o ustanovitvi oziroma statut društva
Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oziroma 

statut društva.
IV. poročilo o izvajanju programov/projektov za otro-

ke na območju in za uporabnike MOK za leti 2013 in 
2014

Dokazilo: Poročilo o izvajanju programov za otroke 
za leti 2013 in 2014.

Prijavitelj programa oziroma projekta mora v obraz-
cu OBR-3 Prijava programa oziroma projekta obvezno 
navesti terminski plan, t.j. časovni potek programa ozi-
roma projekta z navedbo planiranih aktivnosti. V pri-
meru odobritve programa oziroma projekta je prijavitelj 
morebitna odstopanja od načrtovanega plana in obra-
zložitve zanje dolžan pisno sporočiti na naslov: Urad 
za družbene dejavnosti in razvoj, Mestna občina Koper, 
Verdijeva 10, 6000 Koper, ali po elektronski pošti: ob-
čina@koper.si.

Kakršnekoli druge spremembe v zvezi z izvajanjem 
sofinanciranja programa oziroma projekta lahko prijavi-
telj javi pisno na zgornji naslov ali na zgoraj navedeno 
elektronsko pošto.

Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo po-
sredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo. 
Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno 
poročilo posredovano najkasneje do 23. 11. 2015. Ob-
vezno pa mora prijavitelj ob končnem poročilu priložiti 
dodatna gradiva (letake, časopisne članke, nosilce po-
datkov, razne materiale, ipd.) kot dokazilo o realiziranem 
programu oziroma projektu. Navedena gradiva so obve-
zna priloga končnega poročila. Rok za oddajo končnega 
poročila o sofinanciranju programa oziroma projekta za 
leto 2015 je 29. 2. 2016.

Kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je ne-
popolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja 
pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj 
v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi bo taka 
vloga zavržena.

6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovoj-

nici, ki mora biti na naslovni strani opremljena z naslo-
vom: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper 
oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis Otroci 
in mladina 2015 št. 410-1/2015, z navedbo področja 
razpisa (npr. A/otroci ali B/mladina). Obrazce (OBR-1, 
OBR-2, OBR-4, OBR-5, OBR-6), ki jih izpolnete le en-
krat, vložite v eno od posredovanih kuvert. Na hrbtni 
strani ovitka (kuverte) mora biti naveden poln naslov 
prijavitelja.

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opre-
mljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko naj-
kasneje do petka, 15. maja 2015 na naslov, Mestna 
občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo 
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času 
uradnih ur.

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave 
na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni ali 
dopolni, kar mora na ovojnici označiti na sledeči način: 
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis Otroci in mladina 
2015 št. 410-1/2015, z navedbo področja razpisa (npr. 
A/otroci – dopolnitev/umik/sprememba«) – glede na to, 
ali gre za dopolnitev, umik ali spremembo že oddane 
prijave.

Nepopolne in nepravočasne prijave in dopolnitve ne 
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
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7. Obravnava prijav in izid razpisa
Prijavljen program/projekt lahko komisija preraz-

poredi na drugo področje glede na vsebino prijave in 
razpisana sredstva oziroma na drug razpis.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obvešče-
ni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo razpisa.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene po-
godbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji 
in način koriščenja proračunskih sredstev.

8. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 

izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Me-
stne občine Koper: www.koper.si ali pa jo v tem roku 
zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur, v spre-
jemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Informacije kot so npr. kraj oddaje prijave in podob-
no v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu 
za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, 
tel. 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.

Mestna občina Koper

Št. 122-24/2015 Ob-1960/15

Na podlagi sklepa župana, št. 122-24/2015 z dne 
17. 4. 2015, Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov socialnega varstva  

v Mestni občini Koper za leto 2015
I. Predmet in cilj javnega razpisa je sofinanciranje 

programov socialnega varstva v letu 2015, ki jih izvajajo 
društva, ustanove in zavodi.

a) Programi društev, in sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev v skupnost ose-

bam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in 
drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;

– programi, ki omogočajo neodvisno življenje inva-
lidov in drugi programi pomoči invalidom;

– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk 
ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in dru-
žinam;

– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samo-
pomoči ter preprečevanju socialne izključenosti.

b) Programi za delo z zasvojenimi, in sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, pod-

pora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje, 
urejanje, rehabilitacija);

– preventivni programi, namenjeni osveščanju in 
zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter prepreče-
vanju zasvojenosti.

c) Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za 

samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skr-
bijo za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov;

– preventivni programi za ogrožene skupine otrok 
in mladostnikov;

– preventivni programi za preprečevanje nasilja 
v družinah;

– programi usposabljanja prostovoljcev za pomoč 
ogroženim posameznikom in družinam.

Predmet sofinanciranja ne bodo programi, ki sodijo 
v redno dejavnost zavodov, organizacija počitnic, izletov, 
taborov in letovanj ter programi, ki so predmet drugih 
javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2015.

II. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo za sofinanciranje 

programov socialnega varstva
– pod točko a – društva in ustanove,
– pod točko b in c – društva, ustanove in zavodi,

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo za uporabnike iz Mestne občine 

Koper;
3. so registrirani in imajo dejavnost socialnega var-

stva, humanitarno dejavnost ali dejavnost, ki je predmet 
razpisa, opredeljeno v ustanovitvenih aktih;

4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske po-
goje za izvajanje programa;

5. imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo 
prihodkov in odhodkov izvajanja programa;

6. imajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje oziroma 
reference na področju, za katero se prijavljajo;

7. imajo predvideno sofinanciranje programa s stra-
ni drugih sofinancerjev, najmanj v višini 50 % vrednosti 
celotnega programa.

Prijavitelj se s svojim programom za leto 2015 
lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov 
Mestne občine Koper za leto 2015, in sicer na tisti raz-
pis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma 
večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave 
na javni razpis za sofinanciranje prireditev v Mestni 
občini Koper za leto 2015 in za prijave na javni razpis 
za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini 
Koper za leto 2015.

III. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov bodo upo-

rabljena naslednja merila:
1. Kvaliteta in realnost predloženega programa:
– program ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu 

s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov;
– uporabniki programa so jasno opredeljeni;
– metode in način dela v programu so jasno opre-

deljeni;
– program ima zagotovljene prostorske in kadro-

vske pogoje za izvajanje programa.
2. Sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v pro-

gramu:
– uporabniki aktivno sodelujejo pri načrtovanju in 

izvedbi programa;
– izvajalci programa so tudi prostovoljci.
3. Finančna konstrukcija programa:
– program ima pregledno in jasno finančno kon-

strukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa, iz 
katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja progra-
ma, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež 
sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.

4. Dosedanje delo oziroma reference:
– izkušnje oziroma reference prijavitelja na podro-

čju, za katero se prijavlja.
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili, ob primer-

javi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifično-
sti posameznih prijavljenih programov.

IV. Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2015 
je višina proračunskih sredstev v letu 2014 oziroma 
sredstva določena s sklepi o začasnem financiranju. 
Dokončna višina sredstev za sofinanciranje programov 
socialnega varstva bo opredeljena s proračunom za 
leto 2015 oziroma z ustreznimi sklepi o začasnem fi-
nanciranju.

V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2015, v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

VI. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcu prijave za leto 2015, ki je sestavni del raz-
pisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati izpolnjen 
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in priloga-
mi, navedenimi v obrazcu prijave.
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Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zah-
tevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani 
k dopolnitvi prijav. Kolikor prijav v določenem roku ne 
bodo dopolnili, le – te ne bodo obravnavane.

VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot pripo-

ročeno pošiljko najkasneje do 15. maja 2015 na naslov: 
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo 
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje desno), in si-
cer v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: 
»Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov 
socialnega varstva za leto 2015, št. 122-24/2015«. Na 
hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene 
in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno 
označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.

VIII. Izid javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obve-

ščeni v roku 45 dni od roka za oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene po-

godbe o sofinanciranju programov v letu 2015, s kateri-
mi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih 
sredstev.

IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od 
dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo 
prijav v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdije-
va 10, Koper (pritličje desno), vsak dan v času uradnih 
ur ali na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: 
www.koper.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo 
zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj 
Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-256.

Mestna občina Koper

Št. 139-1/2015 Ob-1961/15

Na podlagi sklepa župana, št. 139-1/2015 z dne 
17. 4. 2015, Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov veteranskih 
organizacij in drugih društev in združenj,  

ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini 
Koper za leto 2015  

(v nadaljevanju: razpis)
1. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje ustvarjalnosti;
– podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki 

so pomembni za splošni razvoj Mestne občine Koper (v 
nadaljevanju: MOK);

– povečanje raznolikosti dogodkov in dostopnosti 
raznih vsebin.

2. Razpisna področja in splošni pogoji prijave
MOK bo sofinancirala:
A. programe veteranskih organizacij;
B. programe drugih društev in združenj, ki niso pred-

met drugih razpisov Mestne občine Koper.
Za sofinanciranje programov se lahko prijavijo le 

prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje razpisa:
– se lahko prijavijo s svojimi programi:

– društva,
– zveze društev,

– zavodi (za programe, ki niso del njihove redne 
dejavnosti),

– drugi sub jekti,
– prijavitelji morajo biti registrirani za izvajanje de-

javnosti na prijavljenem področju javnega razpisa (do-
kazilo: kopija potrdila upravne enote ali drugega ustre-
znega potrdila, iz katerega je razvidno, da je prijavitelj 
registriran za izvajanje dejavnosti v RS, kopija veljav-
nega statuta, izpisek iz poslovnega registra (AJPES));

– imajo svoj sedež na območju MOK najmanj dve 
leti, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj. 
Izjemoma najmanj eno leto za tiste prijavitelje, ki so 
v zadnjem dvoletnem obdobju dosegli izjemne in vidne, 
dokazljive uspehe na svojem področju delovanja (pri-
znanja na nivoju države in/ali EU);

– nosilci programa imajo večletne (vsaj dvoletne) 
izkušnje in reference na področju, ki ga prijavljajo;

– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2015 na 
območju MOK;

– prijavljeni program mora omogočati vključevanje 
članov oziroma uporabnikov in Mestne občine Koper;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-
manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je program sofinanciran s strani MOK.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje 
in investicije.

Prijavitelj se s svojim programom za leto 2015 lah-
ko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne 
občine Koper za leto 2015, in sicer na tisti razpis, ka-
terega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji 
del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni 
razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2015 
in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih 
programov v MOK za leto 2015.

Kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj nave-
denih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih 
postopkov ter s sklepom zavržene.

3. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo 

upoštevani naslednji kriteriji:
– kakovost, inovativnost in zasnova programa:

– za izvedbo programa obstaja izdelan časovni 
načrt z lokacijo,

– dostopnost programa,
– obrazložitev in utemeljitev programa;

– reference prijavitelja oziroma prepoznavnost pre-
teklih programov prijavitelja v slovenskem prostoru;

– realno prikazana finančna konstrukcija programa;
– čas delovanja prijavitelja (število let delovanja 

prijavitelja);
– število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pri-

pravo programa;
– sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi programa.
Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju zgo-

raj navedenih kriterijev, dodeljena določena sredstva.
MOK bo posamezne programe sofinancirala največ 

do višine pričakovanih sredstev in glede na razpoložljiva 
proračunska sredstva.

Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih 
se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da 
je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena 
takoj, ko bo to ugotovljeno.

4. Višina sredstev za sofinanciranje programov
Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2015 

je višina proračunskih sredstev v letu 2014 oziroma 
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sredstva določena s sklepi o začasnem financiranju. 
Dokončna višina sredstev za sofinanciranje programov 
veteranskih organizacij in drugih društev in združenj, ki 
niso predmet drugih razpisov, bo opredeljena s prora-
čunom za leto 2015 oziroma z ustreznimi sklepi o zača-
snem financiranju.

MOK v okviru tega razpisa ne bo sofinancirala ti-
stih programov, ki po vsebini sodijo na druga področja 
objavljenih razpisov. Prav tako ne bodo sofinancirani 
programi, katerih finančna konstrukcija ne bo odražala 
realnih možnosti koriščenja razpisanih sredstev.

5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2015 v skladu s predpisi, ki določajo iz-
vrševanje proračuna.

6. Dokumenti, potrebni za veljavnost prijave
Za pravilnost prijave programa mora prijavi-

telj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1 – 

Podatki o prijavitelju programa
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 

– Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih po-
datkih

– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – 
Prijava programa

– izpolnjen, podpisan in žigosan OBR-4 – Vzorec 
pogodbe o sofinanciranju programa

– podpisan in žigosan OBR-5 – Vmesno poročilo 
o izvedbi programa v letu 2015

– podpisan in žigosan OBR-6 – Zaključno poročilo 
o izvedbi programa za leto 2015.

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na 
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi 
zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpi-
sani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) 
prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za 
vsak posamični program izpolniti ločen obrazec OBR-3. 
Ostale obrazce (OBR-1, OBR-2, OBR-4, OBR-5, 
OBR-6) pa izpolne samo enkrat. Vse izpolnjene obraz-
ce naj prijavitelj dostavi v eni kuverti.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-
roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu 
soglašati s preverjanjem namenske porabe proračun-
skih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer 
s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni na dokazila 
o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse 
v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in 
dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za pra-
vilno.

Vsi fotokopirani dokumenti morajo biti opremljeni na 
način: »kopija je enaka originalu, jamči:« sledi podpis 
odgovorne osebe oziroma zakonitega zastopnika, žig 
ter datum.

Spodaj navedeni dokumenti so obvezna sestavina 
prijave na razpis:

I. veljavna registracija za opravljanje dejavnosti (če 
je prijavitelj druga pravna oseba)

Dokazilo: Izpisek iz poslovnega registra (AJPES) ali 
druge evidence, ki ne sme biti starejši od treh mesecev.

II. sklep o registraciji društva (če je prijavitelj dru-
štvo, zveza društev)

Dokazilo: Odločba upravne enote o registraciji dru-
štva in potrdilo, ki ga izda upravna enota na podlagi 
179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06 – UPB 2, 126/07, 65/08, 8/10 
in 82/13) na zahtevo zastopnika/ce društva (potrdilo ne 
sme biti starejše od enega meseca).

III. Akt o ustanovitvi oziroma statut društva
Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oziroma 

statut društva.
Prijavitelj programa mora v obrazcu OBR-3 Prijava 

programa obvezno navesti terminski plan, t.j. časovni 
potek programa z navedbo planiranih aktivnosti. V pri-
meru odobritve programa je prijavitelj morebitna od-
stopanja od načrtovanega plana in obrazložitve zanje 
dolžan pisno sporočiti na naslov: Urad za družbene 
dejavnosti in razvoj, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 
6000 Koper ali po elektronski pošti: občina@koper.si.

Kakršnekoli druge spremembe v zvezi z izvajanjem 
sofinanciranja programa oziroma projekta lahko prijavi-
telj javi pisno na zgornji naslov ali na zgoraj navedeno 
elektronsko pošto.

Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo po-
sredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo. 
Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno 
poročilo posredovano najkasneje do 23. 11. 2015. Ob-
vezno pa mora prijavitelj ob končnem poročilu priložiti 
dodatna gradiva (letake, časopisne članke, nosilce po-
datkov, razne materiale, ipd.) kot dokazilo o realizira-
nem programu. Navedena gradiva so obvezna priloga 
končnega poročila. Rok za oddajo končnega poročila 
o sofinanciranju programa za leto 2015 je 29. 2. 2016.

Kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je ne-
popolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja 
pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj 
v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi, bo taka 
vloga zavržena.

7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovoj-

nici, ki mora biti na naslovni strani opremljena z naslo-
vom: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper 
oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Drugo 
2015 št. 139-1/2015, z navedbo področja razpisa (npr. 
A/Program veteranske organizacije oziroma B/Program 
drugih društev in združenj). Na hrbtni strani ovitka mora 
biti naveden poln naslov prijavitelja.

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opre-
mljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko naj-
kasneje do petka, 15. maja 2015, na naslov Mestna 
občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo 
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času 
uradnih ur.

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave 
na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni 
ali dopolni, kar mora na ovojnici označiti na sledeči na-
čin: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Drugo 2015 
št. 139-1/2015, z navedbo področja razpisa (npr. A/Pro-
gram veteranske organizacije – dopolnitev/umik/spre-
memba«) – glede na to, ali gre za dopolnitev, umik ali 
spremembo že oddane prijave.

Nepopolne in nepravočasne prijave in dopolnitve ne 
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

8. Obravnava prijav in izid razpisa
Prijavljen program lahko komisija prerazporedi na 

drug razpis glede na vsebino prijave in razpisana sred-
stva.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obvešče-
ni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo razpisa.

Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene po-
godbe o sofinanciranju, s katerimi bodo določeni pogoji 
in način koriščenja proračunskih sredstev.

9. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 

izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Me-
stne občine Koper, www.koper.si ali pa jo v tem roku 
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zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v spre-
jemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Informacije kot so npr. kraj oddaje prijave in podob-
no v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu 
za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, 
tel. 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.

Mestna občina Koper

Št. 181-1/2015 Ob-1962/15

Na podlagi sklepa župana št. 181-1/2015, z dne 
17. 4. 2015, Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov dela društev in drugih 

ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo 
zdravja v Mestni občini Koper za leto 2015  

(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pro-

gramov dela društev in drugih ustanov, katerih delova-
nje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper 
v letu 2015.

Prijavitelj se s svojim programom za leto 2015 lah-
ko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne 
občine Koper za leto 2015 in sicer na tisti razpis, ka-
terega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji 
del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni 
razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2015 
in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih 
programov v MOK za leto 2015.

2. Pogoji in merila
Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo izključno društva 

in ustanove, katerih delovanje spodbuja razvoj in pro-
mocijo zdravja in ki:

– delujejo na območju Mestne občine Koper in so 
registrirana v Sloveniji,

– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja promocije 
zdravja na območju Mestne občine Koper ali delujejo 
s ciljem promocije zdravja na območju Mestne občine 
Koper,

– ne bodo prejela sredstev za letno delovanje dru-
štva iz drugih virov Mestne občine Koper v letu 2015,

– se bodo obvezno vključila v prireditev Dnevi 
zdravja-Koper zdravo mesto v mesecu maju (16. in 
17. 5. 2015).

Predmet sofinanciranja ne bodo programi, ki sodijo 
v redno dejavnost zavodov, organizacija počitnic, izletov, 
taborov in letovanj.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustano-
vljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustano-
vah in Zakona o zavodih ali drugih organizacij, katerih 
namen in cilj delovanja je nepridobiten in imajo uradni 
sedež na ozemlju Republike Slovenije.

Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanja 
društev in drugih ustanov, katerih aktivnosti temeljijo na:

– izvajanju aktivnosti na področju spodbujanja lo-
kalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih po-
speševanja promocije zdravja,

– izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in 
mladine za zdravje,

– izvajanju promocijske in informativne dejavnosti 
v kraju,

– aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več 
društev in ustanov,

– aktivnosti ki omogočajo uspešno, množično vklju-
čevanje uporabnikov iz Mestne občine Koper,

– aktivnostih, z večletnim delovanjem,
– aktivnostih, ki bodo predstavljene širši javnosti,

– vključevanju v aktivnosti, prireditve in projekte 
v izvajanju Mestne občine Koper, in sicer obvezno v me-
secu maju Dnevi zdravja, v drugih dnevih namenjenim 
promociji zdravja, v septembru v Tednu mobilnosti itd.

S tem javnim razpisom Mestna občina Koper ne 
sofinancira aktivnosti investicijske narave.

Merila za izbor prijav:
Komisija sofinancerja bo, po zaporedju najvišje 

ocenjenih prijav, izvedla presojo primernega zneska so-
financiranja aktivnosti z vidika višine zaprošenih sred-
stev, ostalih virov sofinanciranja, izvedljivosti prijavljenih 
aktivnosti in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti 
glede na predvideno strukturo stroškov. Poleg skupne-
ga zbira točk, bo ta presoja osnova za dodelitev višine 
sredstev sofinanciranja za posamezno prijavo.

Izločitveno merilo:
– kolikor so aktivnosti neskladne s predmetom in 

nameni javnega razpisa, strokovna komisija prijavo iz-
loči in je ne ocenjuje.

3. Okvirna višina sredstev: okvirna vrednost raz-
pisanih sredstev za leto 2015 je višina proračunskih 
sredstev v letu 2014 oziroma sredstva, določena s sklepi 
o začasnem financiranju. Dokončna višina sredstev za 
sofinanciranje programov bo opredeljena s proračunom 
za leto 2015 oziroma z ustreznimi sklepi o začasnem 
financiranju.

4. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo 
biti porabljena v letu 2015 v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

5. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na 

obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-

roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem 

obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe pro-
računskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, 
in sicer s strani pooblaščene osebe občine.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot pripo-

ročeno pošiljko najkasneje do 15. 5. 2015 na naslov 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali 
jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in 
sicer v času uradnih ur.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z ozna-
ko: Javni razpis za sofinanciranje programov dela dru-
štev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja pro-
mocijo zdravja v Mestni občini Koper za leto 2015, »Ne 
odpiraj, št. 181-1/2015«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošilja-
telja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označe-
ne in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo 
obravnavane.

7. Odpiranje prijav, obvestilo o izidu javnega razpisa
Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugota-

vljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če 
strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 
14 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo 
v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v določenem 
roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže kot nepopolna.

Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila 
o izidu razpisa predvidoma v roku 30 dni po sprejemu 
odločitve.

Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo 
možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
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Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, 
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja 
proračunskih sredstev.

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s po-
goji ter kriteriji in merili razpisa.

8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si ali 
pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času 
uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, 
Verdijeva 10, Koper.

Mestna občina Koper

Št. 354-52/2015 Ob-1963/15

Na podlagi sklepa župana št. 354-52/2015, z dne 
17. 4. 2015, Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov dela društev in drugih 

ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo 
varstva okolja v Mestni občini Koper za leto 2015 

(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pro-

gramov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje 
spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper 
v letu 2015.

Prijavitelj se s svojim programom za leto 2015 lah-
ko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne 
občine Koper za leto 2015, in sicer na tisti razpis, ka-
terega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji 
del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni 
razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2015 
in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih 
programov v MOK za leto 2015.

2. Pogoji in merila
Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo izključno društva in 

ustanove, katerih delovanje spodbuja razvoj in promoci-
jo varstva okolja in ki:

– delujejo na območju Mestne občine Koper in so 
registrirana v Sloveniji,

– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja varovanja 
okolja na območju Mestne občine Koper ali delujejo s ci-
ljem varstva okolja na območju Mestne občine Koper,

– ne bodo prejela sredstev za letno delovanje dru-
štva iz drugih virov Mestne občine Koper v letu 2015,

– se bodo obvezno vključila v prireditev Teden mo-
bilnosti v mesecu septembru (od 16. do 22. septembra 
2015).

Predmet sofinanciranja ne bodo programi, ki sodijo 
v redno dejavnost zavodov, organizacija počitnic, izletov, 
taborov in letovanj.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustano-
vljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustano-
vah in Zakona o zavodih ali drugih organizacij, katerih 
namen in cilj delovanja je nepridobiten in imajo uradni 
sedež na ozemlju Republike Slovenije.

Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanja 
društev in drugih ustanov, katerih aktivnosti temeljijo na:

– izvajanju aktivnosti na področju spodbujanja lo-
kalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih po-
speševanja varovanja okolja,

– izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in 
mladine za varstvo okolja,

– izvajanju promocijske in informativne dejavnosti 
v kraju na področju varovanja okolja,

– aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več 
društev in ustanov,

– aktivnosti ki omogočajo uspešno, množično vklju-
čevanje uporabnikov iz Mestne občine Koper,

– aktivnostih, z večletnim delovanjem,
– aktivnostih, ki bodo predstavljene širši javnosti,
– vključevanju v aktivnosti, prireditve in projekte 

v izvajanju Mestne občine Koper, in sicer obvezno v me-
secu septembru v Tednu mobilnosti, ter v obeleženih 
dnevih varstva okolja, kot so svetovni dan okolja, dan 
zemlje, ekodnevi itd.

S tem javnim razpisom Mestna občina Koper ne 
sofinancira aktivnosti investicijske narave.

Merila za izbor prijav
Komisija sofinancerja bo, po zaporedju najvišje 

ocenjenih prijav, izvedla presojo primernega zneska so-
financiranja aktivnosti z vidika višine zaprošenih sred-
stev, ostalih virov sofinanciranja, izvedljivosti prijavljenih 
aktivnosti in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti 
glede na predvideno strukturo stroškov. Poleg skupne-
ga zbira točk, bo ta presoja osnova za dodelitev višine 
sredstev sofinanciranja za posamezno prijavo.

Izločitveno merilo:
– kolikor so aktivnosti neskladne s predmetom in 

nameni javnega razpisa, strokovna komisija prijavo iz-
loči in je ne ocenjuje.

3. Okvirna višina sredstev: okvirna vrednost raz-
pisanih sredstev za leto 2015 je višina proračunskih 
sredstev v letu 2014 oziroma sredstva določena s sklepi 
o začasnem financiranju. Dokončna višina sredstev za 
sofinanciranje programov bo opredeljena s proračunom 
za leto 2015 oziroma z ustreznimi sklepi o začasnem 
financiranju.

4. Rok porabe sredstev: odeljena sredstva morajo 
biti porabljena v letu 2015 v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

5. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na 

obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-

roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem 

obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe pro-
računskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, 
in sicer s strani pooblaščene osebe občine.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot pripo-

ročeno pošiljko najkasneje do 15. 5. 2015 na naslov, 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali 
jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in 
sicer v času uradnih ur.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z ozna-
ko: Javni razpis za sofinanciranje programov dela dru-
štev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja pro-
mocijo varstva okolja v Mestni občini Koper za leto 2015, 
»Ne odpiraj, št. 354-52/2015«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošilja-
telja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označe-
ne in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo 
obravnavane.

7. Odpiranje prijav obvestilo o izidu javnega razpisa
Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugota-

vljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. 
Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, 
v roku 14 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da 
vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v dolo-
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čenem roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže kot 
nepopolna.

Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila 
o izidu razpisa predvidoma v roku 30 dni po sprejemu 
odločitve.

Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo 
možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, 
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja 
proračunskih sredstev.

8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Mestne občine Koper: www.koper.si 
ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času 
uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, 
Verdijeva 10, Koper.

Mestna občina Koper

Št. 322-10/2015 Ob-1964/15

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradni list RS, št. 40/00, 30/01, 29/03, 90/05, 67/06 in 
39/08) ter sklepa župana št. 322-10/2015, z dne 14. 4. 
2015, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 
Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih društev 
in drugih društev, katerih glavnina delovanja 

spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni 
občini Koper v letu 2015

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delo-
vanja turističnih društev in drugih društev, katerih glav-
nina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma 
v Mestni občini Koper v letu 2015.

Prijavitelji se s svojimi programi v letu 2015 lahko 
prijavijo samo na enega izmed javnih razpisov Mestne 
občine Koper za leto 2015, in sicer na tisti javni raz-
pis, katerega predmet javnega razpisa pokriva osnovni 
oziroma večji del programa prijavitelja. To ne velja za 
prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v Me-
stni občini Koper za leto 2015. To ne velja za prijave na 
javni razpis za sofinanciranje prireditev v Mestni občini 
Koper za leto 2015 in za prijave na javni razpis za so-
financiranje športnih programov v Mestni občini Koper 
za leto 2015.

2. Pogoji in merila
Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo izključno turistič-

na društva in druga društva, katerih glavnina delovanja 
spodbuja razvoj in promocijo turizma in ki:

– so sodelovala na predstavitvi krajevnih skupnosti 
Mestne občine Koper v letu 2014, ki se je odvijala kot 
del občinskega praznika (17. in 18. 5. 2014) ali novou-
stanovljena društva,

– delujejo na območju Mestne občine Koper in so 
registrirana v Sloveniji,

– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja turizma na 
območju Mestne občine Koper ali delujejo s ciljem pro-
mocije turističnih produktov in tipičnih produktov Istre,

– ne bodo prejela sredstev za program dela v letu 
2015 iz drugih virov Mestne občine Koper,

– ki so oddala končno poročilo o delu za leto 2014, 
v primeru prijave na javni razpis za sofinanciranje de-
lovanja turističnih društev in drugih društev, katerih de-
lovanje spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni 
občini Koper v letu 2014.

Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanje 
društev, katerih aktivnosti temeljijo na:

– rednem delovanju društva, kot so skupna sreča-
nja članov društva, delovni sestanki …,

– izvajanju aktivnosti na področju spodbujanja lo-
kalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih po-
speševanja turizma,

– aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne de-
diščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in 
vzdrževanje piknik prostorov, kolesarskih in sprehajalnih 
poti, razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične 
signalizacije in podobno),

– izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in 
mladine za turizem,

– izvajanju promocijske in informativne dejavnosti 
v kraju,

– aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več 
turističnih in drugih društev,

– aktivnostih, ki omogočajo uspešno, množično 
vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne ob-
čine Koper,

– aktivnostih z večletnim delovanjem,
– aktivnostih, ki bodo predstavljene širši javnosti,
– vključevanju v aktivnosti, prireditve in projekte 

v izvajanju Mestne občine Koper, in sicer v Istrsko pu-
stno povorko, Predstavitev KS MOK in druge prireditve.

S tem javnim razpisom Mestna občina Koper ne 
sofinancira prireditev ali projektov investicijske narave.

Merila za izbor prijav
Merila, na podlagi katerih bo strokovna komisija 

ocenjevala prijave, so opredeljena v 3. točki razpisne 
dokumentacije.

3. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih 
sredstev za leto 2015 je višina proračunskih sredstev 
v letu 2014 oziroma sredstva določena s sklepi o zača-
snem financiranju. Dokončna višina sredstev za sofinan-
ciranje delovanja turističnih društev in drugih društev, 
katerih glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo 
turizma v Mestni občini Koper v letu 2015, bo oprede-
ljena s proračunom za leto 2015 oziroma z ustreznimi 
sklepi o začasnem financiranju.

4. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo 
biti porabljena v letu 2015 v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

5. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na 

obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-

roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem 

obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe pro-
računskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, 
in sicer s strani pooblaščene osebe občine.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot pripo-

ročeno pošiljko najkasneje do 15. 5. 2015 na naslov 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali 
jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in 
sicer v času uradnih ur.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z ozna-
ko: »Ne odpiraj, št. 322-10/2015«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošilja-
telja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označe-
ne in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo 
obravnavane.
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7. Datum odpiranja prijav in obvestilo o izidu jav-
nega razpisa

Odpiranje prijav bo 19. maja 2015 ob 10. uri, v pro-
storih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 
6000 Koper. Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija 
ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazi-
la. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, 
v roku 14 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da 
vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v do-
ločenem roku prijave ne dopolni, se vloga zavrže kot 
nepopolna.

Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila 
o izidu razpisa v roku 30 dni po sprejemu odločitve.

Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo 
možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, 
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja 
proračunskih sredstev.

8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je od dneva objave jav-
nega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Mestne občine Koper: www.koper.si. Za-
interesirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi 
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 
ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo po-
sreduje Špela Rajtenbah, Turistična organizacija Koper 
05/664-64-64, vsak dan v času uradnih ur.

Mestna občina Koper

Št. 671-2/2015 Ob-1965/15

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list 
RS, št. 22/98) in sklepa župana št.: 671-2/2015 z dne 
17. 4. 2015, Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje športnih programov v Mestni 

občini Koper v letu 2015
Predmet razpisa je sofinanciranje programov in in-

vesticijskih nalog na področju športa v Mestni občini 
Koper za leto 2015.

1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci 
športnih programov:

– športna društva in klubi;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna 

društva za posamezna območja oziroma športne pano-
ge s sedežem v Mestni občini Koper;

– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in dru-
ge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti 
v športu;

– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejav-
nosti v športu in so splošno koristne in neprofitne;

– vrtci, osnovne šole, srednje šole ter višje in visoke 
strokovne šole;

– univerza;
– študentske organizacije.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Koper;
– da je od njihove registracije preteklo vsaj eno leto, 

v katerem so izvajali ustrezno dejavnost v športu;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrto-
vanih športnih aktivnosti;

– da imajo za določene športne panoge zagoto-
vljeno redno in programsko urejeno vadbo najmanj 36 
tednov v letu, kar pa ne velja za programe interesnega 

športa otrok in mladine: naučimo se plavati, Zlati son-
ček, Krpan in šolska tekmovanja;

– da imajo društva urejeno evidenco članstva ostali 
izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posame-
znem programu.

2. V letu 2015 bomo sofinancirali naslednje vsebine 
športnih programov:

1. Športna vzgoja otrok in mladine;
2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 

potrebami;
3. Športna dejavnost študentov;
4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene 

v kakovostni in vrhunski šport;
5. Športna rekreacija;
6. Kakovostni šport;
7. Vrhunski šport;
8. Šport invalidov;
9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjeva-

nje strokovnih kadrov;
10. Informatika, založništvo, promocijska dejav-

nost ter znanstveno raziskovalna dejavnost.
3. Sofinanciranje investicijskih nalog:
– sofinancirali bomo investicijsko vzdrževalna dela 

na javnih športnih objektih, ki so v lasti Mestne občine 
Koper, stroške funkcionalnega obratovanja ter nabava 
in obnova opreme, kjer se izvaja nacionalni program 
športa;

– izdelana mora biti natančna finančna konstrukci-
ja, iz katere je razviden lasten vložek finančnih sredstev;

– predložena mora biti ustrezna dokumentacija;
– pridobljeno mora biti upravno dovoljenje za poseg 

v prostor.
4. Pogoji sofinanciranja
Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Po-

gojev, meril in normativov za vrednotenje športnih pro-
gramov v Mestni občini Koper, upoštevaje razpoložljiva 
proračunska sredstva.

Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji bodo imela 
športna društva in njihova združenja.

5. Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinan-
ciranje športnih programov (točka 2.) in programov 
investicijskih nalog na področju športa (točka 3.) za 
leto 2015 je višina proračunskih sredstev v letu 2014. 
Dokončna višina sredstev za sofinanciranje športnih 
programov bo opredeljena s proračunom za leto 2015 
oziroma z ustreznimi sklepi o začasnem financiranju.

6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2015, v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

7. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti 
izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpi-
sne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več pro-
gramov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen 
obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge 
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

8. Rok predložitve prijav in način predložitve: pri-
javitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno 
pošiljko najkasneje do petka, 15. maja 2015, na naslov 
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo 
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako 
»Ne odpiraj-prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje 
športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2015, 
št. 671-2/2015«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošilja-
telja.
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Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene 
in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo 
obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega raz-
pisa pisno obveščeni najpozneje v 45 dneh po zaključku 
razpisa.

10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si ali 
pa si jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času 
uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, 
Verdijeva 10, Koper, ter od ponedeljka do petka, med 8. 
in 12. uro, v sprejemni pisarni Javnega zavoda za šport 
Mestne občine Koper (dvorana Bonifika), Cesta Zore 
Perello Godina 3, Koper.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo 
zainteresirani v Javnem zavodu za šport Mestne obči-
ne Koper pri Alešu Šepec (tel. 05/614-60-19, e-mail: 
ales.sepec@zavodzasport-kp.si) ter na Uradu za 
družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper 
(tel. 05/664-62-39).

Mestna občina Koper

Št. 322-3/2015-3 Ob-1971/15

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine 
Nova Gorica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15) ter na 
podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in 
projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 3/08, v nadaljevanju: pravilnik), Me-
stna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 
Nova Gorica, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov 

turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica  
za leto 2015

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

mov oziroma projektov turističnih društev z naslednjimi 
vsebinami:

– promocijsko – turistična dejavnost;
– urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije;
– spodbujanje razvoja celovitih turističnih pro-

izvodov;
– trženje turistične ponudbe;
– razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture;
– razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih 

turistom;
– organizacija in izvajanje prireditev;
– ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebival-

stva za pozitiven odnos do turistov in turizma;
– akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne 

dediščine ter akcije za spodbujanje trajnostnega razvoja 
turizma.

Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega 
razpisa niso:

– programi in projekti, ki se ne izvajajo na obmo-
čju Mestne občine Nova Gorica. Izjema so programi in 
projekti, katerih vsebina je promocija oziroma trženje 
turistične ponudbe Mestne občine Nova Gorica;

– programi in projekti, ki se sofinancirajo iz poseb-
nih proračunskih postavk oziroma, ki so že pridobili pro-
računska sredstva Mestne občine Nova Gorica;

– stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev;
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje ne-

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

– materialni stroški, potrebni za delovanje prijavite-
lja (stroški telefona, elektrike, vode, ogrevanja,..);

– programi in projekti Turistične zveze Nova Gorica.
II. Pogoji za dodelitev sredstev
Za kandidiranje na javnem razpisu mora prijavitelj 

izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora sedež na območju Mestne občine 

Nova Gorica;
– biti mora registriran skladno z Zakonom o dru-

štvih;
– iz uradnega naziva prijavitelja mora biti razvidno, 

da gre za turistično društvo;
– namen in cilji delovanja prijavitelja ter njegove 

dejavnosti in naloge, morajo biti pretežno s področja 
turizma;

– prijavitelj mora biti registriran in delovati na po-
dročju iz prejšnje alineje najmanj eno leto pred dnevom 
vložitve prijave na javni razpis;

– imeti mora, skladno z veljavno zakonodajo, ure-
jeno vso potrebno dokumentacijo;

– imeti mora zagotovljene pravne, organizacijske, 
materialne, prostorske, kadrovske in druge pogoje za 
realizacijo prijavljenih programov in projektov;

– imeti mora pravočasno in v celoti izpolnjene za-
konske in pogodbene obveznosti do Mestne občine 
Nova Gorica iz predhodnega javnega razpisa, če je na 
njem sodeloval.

Odobrena sredstva se izplačajo pod pogojem, da 
prijavitelj predloži pisni zahtevek za izplačilo z dokazili iz 
VII. poglavja tega razpisa. Rok za predložitev zahtevka 
s potrebnimi dokazili je 30. 11. 2015.

III. Merila
Komisija za sofinanciranje programov in projektov 

turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica (v nadalj-
njem besedilu: komisija) bo pri ocenjevanju prijavljenih 
programov in projektov upoštevala naslednja merila:

(1) Promocijsko – turistična dejavnost (do 25 točk)
a) nastop na turističnih in drugih sejmih ter priredi-

tvah (15 točk),
b) izdaja promocijskega materiala ter vzdrževanje 

in ažuriranje spletnih strani (10 točk).
(2) Razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture 

(do 35 točk)
a) postavitev označevalnih in info tabel (5 točk),
b) vzdrževanje označevalnih in info tabel (5 točk),
c) urejanje in vzdrževanje kolesarskih in pešpoti 

(15 točk),
d) urejanje in vzdrževanje druge turistične infra-

strukture (10 točk).
(3) Spodbujanje razvoja celovitih turističnih pro-

izvodov (do 20 točk)
a) oblikovanje tematskih turističnih pro izvodov (do 

10 točk),
b) ustvarjanje nove turistične ponudbe (10 točk).
(4) Organizacija in izvedba prireditve (do 80 točk)
a) enodnevna prireditev ali prireditev med 500 in 

1000 obiskovalci (5 točk),
b) dvodnevna prireditev ali prireditev med 1000 in 

3000 obiskovalci (8 točk),
c) večdnevna prireditev ali prireditev nad 3000 obi-

skovalcev (12 točk),
d) program prireditve (do 50 točk),
e) spremljajoča ponudba prireditve (do 10 točk),
f) tradicionalna prireditev (3 točke),
g) promocija prireditve (do 5 točk).
(5) Ostale prireditve (do 10 točk)
a) prireditve, ki imajo značaj ohranjanja kulturne 

dediščine in pospešujejo turistično dogajanje v kraju 
(do 10 točk).
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(6) Akcije na področju ohranjanja naravne in kul-
turne dediščine ter akcije za spodbujanje trajnostnega 
razvoja turizma (do 10 točk).

(7) Splošna merila (do 20 točk)
a) Črpanje finančnih sredstev iz drugih virov: lokal-

ni, državni viri, EU sredstva (do 10 točk),
b) Sodelovanje s tujimi sorodnimi organizacijami 

(10 točk).
IV. Priloge
Vlogi na razpis mora prijavitelj priložiti:
– izpolnjene obrazce razpisne dokumentacije;
– fotokopijo odločbe o registraciji društva, ki odraža 

zadnje stanje;
– fotokopijo temeljnega akta društva, ki odraža za-

dnje stanje.
Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in 

žigosa zakoniti zastopnik društva oziroma od njega po-
oblaščena oseba.

V. Višina razpisanih sredstev: okvirna višina sred-
stev, ki so na razpolago za predmet javnega razpi-
sa in so predvidena na proračunski postavki 09.035 
– Sredstva za programe-Turistična društva, znaša 
36.000,00 EUR.

VI. Višina dodeljenih sredstev
Na podlagi ocenjevanja vlog komisija pripra-

vi predlog prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih 
sredstev ter ga posreduje organu mestne uprave Me-
stne občine Nova Gorica, pristojnemu za turizem, ki izda 
odločbe, s katerimi odloči o dodelitvi razpisanih sred-
stev. Pri pripravi predloga razdelitve razpisanih sredstev 
se upošteva višino razpoložljivih proračunskih sredstev, 
skupno število vseh doseženih točk vseh prijaviteljev 
na javni razpis in doseženo število točk posameznega 
prijavitelja na razpis.

Sredstva se izplačajo na podlagi pisnega zahtevka 
za izplačilo, h kateremu je potrebno predložiti dokazila 
iz VII. poglavja tega razpisa. Prijavitelju se bodo izpla-
čala sredstva v višini, ki bodo izkazana z dokazili iz VII. 
poglavja tega razpisa, vendar največ v višini, določeni 
z odločbo. Upoštevana bodo izključno tista dokazila, ki 
jih bo pristojni organ prejel do 30. 11. 2015.

VII. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sred-
stva porabljena

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 
30. 11. 2015.

Sredstva se izplačajo pod pogojem, da prijavi-
telj predloži pristojnemu organu najkasneje do 30. 11. 
2015 zahtevek za izplačilo z naslednjimi dokazili:

– fotokopije računov ali pogodb,
– fotokopije dokazil o plačilu računov ali pogodb,
– dokazila o realizaciji programa oziroma projekta 

(izvod promocijskega prospekta, brošure, letaka, pri-
spevki iz medijev o izvedeni prireditvi, fotografije, ipd.).

VIII. Rok za vložitev vlog: rok za vložitev vlog za 
dodelitev sredstev iz tega razpisa je ponedeljek, 25. 5. 
2015 do 12. ure. Za pravočasno se šteje vloga, ki bo 
najkasneje do 25. 5. 2015 do 12. ure prispela po pošti 
oziroma osebno oddana na naslov Mestna občina Nova 
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, 
vložišče-soba 36/I. Prepozne vloge bodo s sklepom 
zavržene.

IX. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje vlog bo dne 28. 5. 2015 ob 14 uri. Vloge, 

ki prispejo na razpis, komisija odpre, pregleda in oceni.
Prepozne vloge in vloge, ki ne bodo oddane na 

obrazcih razpisne dokumentacije, bo s sklepom zavrgel 
pristojni organ.

Prijavitelje, katerih vloge na razpis ne bodo popol-
ne, bo pristojni organ v roku petih delovnih dni od dneva 

odpiranja vlog pisno pozval, naj vloge dopolnijo. Rok 
za dopolnitev ne sme biti daljši od osmih delovnih dni. 
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku 
ne bodo dopolnili, bo zavrgel pristojni organ s sklepom.

X. Obvestilo o izidu razpisa: prijavitelji bodo o izidu 
razpisa obveščeni z odločbo najkasneje v 60 dneh od 
datuma odpiranja vlog.

XI. Podpis pogodbe: pristojni organ posreduje pre-
jemniku sredstev odločbo o dodelitvi sredstev ter ga 
hkrati pozove k podpisu pogodbe. Če se prejemnik 
sredstev, v roku petnajstih dni od prejema poziva, nanj 
ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo na razpis.

XII. Razpisna dokumentacija in označitev vlog: raz-
pisna dokumentacija je od dneva objave do izteka pri-
javnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine 
Nova Gorica http://www.nova-gorica.si, pod rubriko Jav-
ni razpisi ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času 
uradnih ur v pisarni št. 4/I. Vloga, ki jo je potrebno oddati 
na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati 
vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Vloga mora 
biti označena na naslovni strani z »Ne odpiraj – Vloga 
na javni razpis TD 2015«, na hrbtni strani pa z naved-
bo prijavitelja in njegovega naslova. Vloga se pošlje ali 
osebno odda na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg 
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, v vložišču-soba 
36/I. Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lah-
ko pokličete na tel. 05/33-50-104 (Matejka Ambrož) ali 
pošljete vprašanje na: mestna.obcina@nova-gorica.si.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 301-2/2015-4 Ob-1989/15

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine 
Nova Gorica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15) in na 
podlagi 37. člena Odloka o dodeljevanju finančnih spod-
bud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica 
v obdobju finančne perspektive 2014–2020 (Uradni list 
RS, št. 66/14 v nadaljevanju: odlok) objavlja Mestna 
občina Nova Gorica

javni razpis
za spodbujanje projektov inovacij v letu 2015
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Ed-

varda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: 
sofinancer).

II. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je 
sofinanciranje projektov inovacij. Sofinanciranje je na-
menjeno inovativnim podjetjem. Inovativno podjetje je 
podjetje, ki razvija nove pro izvode, uvaja nove procese 
in storitve in se na inovativen način odziva na zahteve 
trgov.

III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa 
je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih 
idej, projektov v tržno uspešne produkte in ustvarjanje 
novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, 
s poudarkom na razvoju in komercializaciji pro izvodov, 
procesov in storitev.

IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev; 

za izvedbo razpisa za spodbujanje projektov inovacij je 
namenjenih 50.000,00 EUR.

Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovra-
tna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih 
pomoči »de minimis«.

Sredstva bremenijo proračunsko postavko 
1402/09.072 – Finančne spodbude podjetnikom – spod-
bujanje projektov inovacij.

V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji
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Na razpis se lahko prijavijo:
– mikro podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, 

ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana 
kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter 
imajo na podlagi računovodskih izkazov z dne 31. 12. 
2014 najmanj 1 zaposlenega ter največ 10 zaposlenih 
ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne pre-
sega 2 milijona EUR. Za opredelitev mikro podjetij se 
upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) 
št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014

– skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se 
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje 
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj 
v enem od naslednjih razmerij:

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničar-
jev ali družbenikov drugega podjetja,

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja,

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

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja edino nadzoruje večino 
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navede-
nega podjetja,

– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve 
do četrte alineje te točke preko enega ali več drugih 
podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje,

– mikro podjetja, ki imajo pravočasno in v celoti 
izpolnjene vse obveznosti do Mestne občine Nova Go-
rica ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je 
Mestna občina Nova Gorica,

– podjetja, ki imajo poravnane vse davke in pri-
spevke.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– ki bi skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 

z dne 18. 12. 2013 pridobljena sredstva namenila za de-
javnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države 
članice in sicer pomoč, neposredno povezano z izvo-
ženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distri-
bucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi 
z izvozno dejavnostjo,

– ki skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 
z dne 18. 12. 2013 opravljajo dejavnost na naslednjih 
področjih:

– ribištva in akvakulture kot ju zajema Uredba 
Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. 12. 1999,

– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov,
– predelava in trženje kmetijskih pro izvodov, v pri-

merih kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg 
ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno 
prenese na primarne pro izvajalce;

– ki so v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti 
o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, 
str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestruktu-
riranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) 
(Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot 
tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v teža-
vah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen 
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpi-
sih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je 
v težavah:

– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča iz-
guba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, do-
seže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba 
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine 
osnovnega kapitala.

– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže po-
lovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in 
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla 
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih 
izkazih,

– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacije;

– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči.

Kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še druge 
dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje dejav-
nosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo izklju-
čenost, lahko za druge dejavnosti kandidira na razpisu.

Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči 
v skladu z uredbo EU Komisije(EU) št. 1407/2013).

Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo 
Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da:

1) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe do-
mačega blaga pred rabo uvoženega blaga,

2) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju ne bo 
presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračun-
skih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali 
Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem ce-
stnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja 
pomoči 100.000 EUR),

3) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za pre-
voz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz,

4) pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali držav-
no pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi 
s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali 
znesek pomoči,

5) pomoč »de minimis« dodeljena v skladu 
z Uredbo Komisije(EU) št.1407/2013, lahko kumulira 
s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z uredbo 
Komisije(EU) št.360/2012 do zgornje meje določene 
v uredbi 360/2012,

6) pomoč «de minimis«, dodeljena v skladu z ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013 lahko kumulira s pomo-
čjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
»de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziro-
ma 100.000 EUR),

7) bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sred-
stev pridobila pisno izjavo o:

– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je 
podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de 
minimis«v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem 
letu,

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

8) zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de 
minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« 
pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih,

9) bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« 

v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o de-
lovanju Evropske Unije pri pomoči de minimis 8Uradni 
list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o znesku »de minimis« pomoči.
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10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de 
minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.

5.2. Pogoji za dodelitev sredstev
– podjetje, ki se prijavlja na razpis mora imeti ima 

sedež dejavnosti ali poslovno enoto na območju Mestne 
občine Nova Gorica ali sedež dejavnosti oziroma po-
slovno enoto v Primorskem tehnološkem parku,

– na podlagi tega javnega razpisa bo posame-
znemu upravičencu sofinanciran le en projekt inovacij, 
ki predstavlja zaključeno celoto,

– najvišji dodeljeni znesek sofinanciranja s strani 
sofinancerja znaša 10.000 EUR ne glede na vrednost 
prijavljene inovacije,

– upravičenec za izplačane upravičene stroške 
odobrene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih jav-
nih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financi-
ranja odobrene vloge iz različnih javnih virov, lahko 
naročnik odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh 
že izplačanih sredstev v realni vrednosti. Takšnemu 
podjetju in odgovornim v podjetju se tudi lahko one-
mogoči sodelovanje na javnih razpisih Mestne občine 
Nova Gorica,

– razvoj inovacije mora potekati v podjetju; izjemo-
ma je mogoče za področje, ki ga v podjetju ne zmore-
jo/znajo razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zuna-
njih strokovnjakov, institucij,

– podjetje, ki kandidira na razpisu za projekte ino-
vacij, ne more istočasno kandidirati na razpisu za zagon 
novih inovativnih podjetij.

VI. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški projektov inovacij so stroški:
– plač zaposlenih v podjetju – I BRUTO, ki dela-

jo na prijavljenem raziskovalnem projektu; maksimalen 
upravičen strošek mesečne plače je bruto 1.600 EUR 
na zaposlenega, ki dela na prijavljenem raziskovalno 
razvojnemu projektu. Podjetja upravičen strošek do-
kazujejo s plačilno listo in pogodbo oziroma aneksu 
k pogodbi o zaposlitvi delavca na prijavljenem projektu 
inovacije. Naročnik ne upošteva druge oblike izplačil 
(avtorske pogodbe, honorarje, drugi dohodki iz delov-
nega razmerja idr.). Samostojni podjetniki kot nosilci 
dejavnosti niso upravičeni do povračila stroškov plač in 
drugih prispevkov, ker si ne izplačujejo plače,

– stroški najema opreme za realizacijo prijavljenega 
projekta inovacije,

– stroški testiranja prijavljenega projekta inovacije,
– materialni stroški, ki pomenijo stroške nakupa 

strojev in opreme ter instrumentov v povezavi s prija-
vljenim projektom inovacije (izdelava prototipov.. in idr.),

– nematerialni stroški v povezavi z razvojem prija-
vljene inovacije (nematerialni stroški zajemajo pridobitev 
posebnih certifikatov in standardov, zaščito lastnega 
znanja –patent, nakup licenc, stroški nakupa znanja in-
stitucij znanja – univerz in javnih raziskovalnih zavodov 
ter inštitutov).

Stroški zunanjih storitev lahko znašajo največ do 
25 % vrednosti vseh upravičenih stroškov.

Vsi navedeni stroški morajo biti nedvoumno pove-
zani z prijavljenim projektom inovacije.

Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravi-
čene stroške(razen plač), je dovoljena le od tretjih oseb, 
po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme 
biti več kot 25 % povezana(lastniški delež) s podjetjem 
– upravičencem.

Nakup opreme in/ali storitev ni upravičen strošek, 
kjer gre za nakup oziroma opravljanje storitev:

– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti 
do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med 

zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski sku-
pnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, 
posvojencem, rejnikom ali rejencem;

– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko 
družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi 
lastnica gospodarske družbe;

– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske druž-
be in to gospodarsko družbo;

– med družbami, ki se skladno z določili veljavnega 
Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane.

Sofinancer si pridružuje pravico, da pozove prijavi-
telja na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem 
strošku. Če se izkaže, da strošek ni realen oziroma 
nujno potreben za razvoj projekta, ga lahko tudi izloči.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, 
razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV. 
Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestno 
prevozna sredstva.

VII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme prese-

gati 50 % vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega 
projekta inovacij. Pri odobritvi sredstev se upošteva-
jo neto stroški (brez DDV). Maksimalna višina zneska 
odobrenih sredstev za sofinanciranje projekta inovacij 
znaša 10.000 EUR.

V primeru, da upravičenec v roku iz X. točke tega 
razpisa odobrene vloge ne realizira v obsegu, kot jo 
je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sred-
stev s strani sofinancerja sorazmerno zmanjša, v skladu 
z odobrenim odstotkom sofinanciranja.

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upra-
vičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega 
razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zapro-
šenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpolo-
žljivih sredstev.

VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, neraz-
deljena sredstva:

Upravičenec izgubi pravico do sorazmernega dela 
odobrenih sredstev, kolikor v roku iz X. točke tega raz-
pisa ne realizira v celoti projektov inovacij za katere so 
mu bila z odločbo sredstva odobrena.

V primeru, da prijavitelj v roku iz X. točke tega 
razpisa prijavljenega projekta sploh ne realizira, izgubi 
pravico do dodelitve sredstev ter tudi ne more kandidirati 
na naslednjem javnem razpisu in pridobiti sredstev na 
podlagi odloka.

Kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se 
s sklepom komisije lahko prerazporedijo na ostale po-
samezne javne razpise, ki jih sofinancer objavi v skladu 
s sprejetim Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud 
za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v ob-
dobju finančne perspektive 2014-2020.

IX. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo po-
goje

Zap. 
št.

Naziv merila Maksimalno 
število točk

1. Inovativnost 10
2. Investicija na demografsko 

ogroženih območjih*
5

3. Faza oziroma stopnja 
izdelkov/storitev v podjetju

10

4. Sodelovanje z akademsko in 
raziskovalno sfero

5

5. Ni prejemnik sredstev MONG iz 
razpisa v letu 2014

10

Skupaj 40
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Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 2 in 3 oceni vloge Komisija za spod-

bujanje podjetništva,
– z merili št. 4 in 5 oceni vloge organ Mestne občine 

Nova Gorica, pristojen za gospodarstvo (pristojni organ).
*za potrebe tega razpisa se šteje za demografsko 

ogroženo območje, območje Trnovsko-Banjške planote 
(naselja Banjšice, Bate, Čepovan, Grgar, Grgarske Rav-
ne, Lazna, Lokovec, Lokve, Nemci, Ravnica, Trnovo, 
Voglarji, Podgozd).

Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

Prag števila točk nad katerim bo odobreno sofinan-
ciranje, je 20 ali več točk. V nobenem primeru vloga pri-
javitelja, ki je pridobila manj kot 20 točk ne more pridobiti 
sofinanciranja.

Ocenjevanje
Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog 

prejemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in 
ustrezne vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne 
občine Nova Gorica za sprejetje odločitve oziroma 
sklepa o odobritvi sofinanciranja odobrene vloge. Na 
podlagi sklepa o odobritvi sofinanciranja upravičenih 
stroškov odobrene vloge prejme podjetje državno po-
moč, skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko VI. 
(Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev) ter točko 
VII. (upravičeni stroški) tega razpisa. Kolikor se bo po 
končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost 
pričakovanega sofinanciranja odobrenih vlog, ki so do-
segle prag števila točk presega razpoložljiva sredstva, 
si komisija za spodbujanje podjetništva pridružuje pra-
vico, da sredstva dodeli glede na višino doseženih 
točk – prednost pri dodelitvi sredstev bodo imele vloge 
z višjim številom točk.

V primeru enakega števila točk imajo prednost na-
slednji prijavljeni projekti:

– prijavljeni projekti inovacij, ki so pridobili več točk 
pri merilu inovativnost, nato število točk pri merilu faza 
oziroma stopnja izdelkov/storitev v podjetju, nato število 
točk pri merilu sodelovanje z akademsko in raziskovalno 
sfero, nato število točk pri prejemniku sredstev MONG 
iz razpisa v letu 2014 in nato število točk pri inovaciji na 
demografsko ogroženih območjih.

X. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za ka-
terega so namenjena razpisana proračunska sredstva 
iz točke IV. je proračunsko leto 2015. Sredstva bodo 
dodeljena tistim projektom inovacij, ki bodo realizirani 
od 17. 9. 2014 do 16. 9. 2015 in bodo priložili dokazila 
o nastanku in realizaciji upravičenih stroškov za obdobje 
od 17. 9. 2014 do vključno 16. 9. 2015.

XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in 
razpisni roki

Javni razpis je odprt do vključno: 1. 6. 2015. Pri-
javitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do 
vključno 1. 6. 2015. Kot pravočasna se šteje vloga, ki 
bo najkasneje do 1. 6. 2015 do 15. ure prispela po pošti 
oziroma bo osebno oddana na naslov: Mestna občina 
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 
(soba 36, 1. nadstropje).

Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih 
razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge, 
s sklepom zavrže pristojni organ.

Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici 
z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in 
brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za 
spodbujanje projektov inovacij«, in s polnim nazivom in 
naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice 
za prijavo na javni razpis je priložen razpisni dokumen-
taciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice.

Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumenta-
cije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lah-
ko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. 
Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži 
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma 
izjave iz vloge.

Odpiranje prispelih vlog bo 2. 6. 2015. Odpiranje 
vlog ni javno. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni 
od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge 
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, 
zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega 
odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne.

Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce 
in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumenta-
cija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt 
oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravi-
čenimi stroški.

Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sred-
stev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka 
razpisa.

XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili pri-

javiteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni 
občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova 
Gorica (III. nadstropje, soba št. 4), za člane obrtne 
zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica, 
Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica, vsak delovni 
dan, med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lah-
ko posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na 
spodaj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo 
za dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na 
voljo tudi na spletni strani: http://www.nova-gorica.si.

Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan, 
med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospo-
darske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica, na 
tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič) ali 05/33-50-131 
(Bojana Marinič), za člane Obrtne zbornice na Območni 
podjetniško obrtni zbornici, na tel. 05/33-06-600 (Boža 
Loverčič Špacapan). Morebitna vprašanja je mogoče 
posredovati kontaktnim osebam tudi po elektronski 
pošti: Tanja.Gregorcic@nova-gorica.si in Boza.Lover-
cic@ozs.si.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 301-2/2015-1 Ob-1990/15

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine 
Nova Gorica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15) in na 
podlagi 37. člena Odloka o dodeljevanju finančnih spod-
bud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica 
v obdobju finančne perspektive 2014–2020 (Uradni list 
RS, št. 66/14 v nadaljevanju: odlok) objavlja Mestna 
občina Nova Gorica

javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij in investicij  
v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2015
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Ed-

varda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju 
sofinancer)

II. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa opreme, 

ki predstavlja začetno investicijo ali investicijo v razšir-
janje dejavnosti in razvoja. Začetne investicije so inve-
sticije v materialna in nematerialna sredstva, povezana 
z ustanavljanjem novega obrata.
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Investicije v razširjanje dejavnosti in razvoja so in-
vesticije povezane s širitvijo obstoječega podjetja, z raz-
širitvijo dejavnosti podjetja na nove pro izvode, dodatne 
pro izvode ali temeljne spremembe v splošnem procesu 
pro izvodnje.

III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa 
je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za po-
tencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah 
njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje 
novih podjetij in spodbujanje njihove rasti ter spodbudi-
tev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi 
organizacijami ter gospodarstvom.

IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev; 

za izvedbo razpisa začetnih investicij je namenjenih 
103.000,00 EUR.

Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovra-
tna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih 
pomoči »de minimis«.

Sredstva bremenijo proračunsko postavko 
1402/09.071 – Finančne spodbude podjetnikom – spod-
bujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje de-
javnosti in razvoj.

V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– mikro podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, 

ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana 
kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter 
imajo na podlagi računovodskih izkazov z dne 31. 12. 
2014 najmanj 1 zaposlenega ter največ 10 zaposlenih 
ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne pre-
sega 2 milijona EUR. Za opredelitev mikro podjetij se 
upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije(ES) 
št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014

Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se 
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje 
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj 
v enem od naslednjih razmerij:

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničar-
jev ali družbenikov drugega podjetja,

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja,

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

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja edino nadzoruje večino 
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navede-
nega podjetja,

– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do 
četrte alineje te točke preko enega ali več drugih podje-
tij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

– mikro podjetja, ki imajo pravočasno in v celoti 
izpolnjene vse obveznosti do Mestne občine Nova Go-
rica ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je 
Mestna občina Nova Gorica

– podjetja, ki imajo poravnane vse davke in pri-
spevke.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– ki bi skladno z Uredbo Komisije(EU) št. 1407/2013 

z dne 18. 12. 2013 pridobljena sredstva namenila za de-
javnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države 
članice in sicer pomoč, neposredno povezano z izvo-
ženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distri-
bucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi 
z izvozno dejavnostjo,

– ki skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 
z dne 18. 12. 2013 opravljajo dejavnost na naslednjih 
področjih:

– ribištva in akvakulture kot ju zajema Uredba 
Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. 12. 1999,

– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov,
– predelava in trženje kmetijskih pro izvodov, v pri-

merih kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg 
ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno 
prenese na primarne pro izvajalce,

– ki so v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti 
o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, 
str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestruktu-
riranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) 
(Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot 
tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v teža-
vah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen 
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpi-
sih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je 
v težavah:

– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča iz-
guba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, do-
seže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba 
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine 
osnovnega kapitala.

– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže po-
lovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in 
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla 
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih 
izkazih,

– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacije.

– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči

Kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še druge 
dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje dejav-
nosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo izklju-
čenost, lahko za druge dejavnosti kandidira na razpisu.

Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči 
v skladu z uredbo EU Komisije(EU) št. 1407/2013)

Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo 
Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da:

1) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe do-
mačega blaga pred rabo uvoženega blaga,

2) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju ne bo 
presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračun-
skih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali 
Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem ce-
stnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja 
pomoči 100.000 EUR),

3) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za 
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz,

4) pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali držav-
no pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi 
s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali 
znesek pomoči,

5) pomoč »de minimis« dodeljena v skladu 
z Uredbo Komisije(EU) št. 1407/2013, lahko kumulira 
s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z uredbo 
Komisije(EU) št.360/2012 do zgornje meje določene 
v uredbi 360/2012,
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6) pomoč «de minimis«, dodeljena v skladu z ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013 lahko kumulira s pomo-
čjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
»de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziro-
ma 100.000 EUR),

7) bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sred-
stev pridobila pisno izjavo o:

– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je 
podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de 
minimis«v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem 
letu,

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

8) zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de 
minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« 
pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih,

9) bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« 

v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o de-
lovanju Evropske Unije pri pomoči de minimis (Uradni 
list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o znesku »de minimis« pomoči.
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de 

minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
5.2. Pogoji za dodelitev sredstev:
– podjetje mora ima sedež dejavnosti ali poslovno 

enoto na območju Mestne občine Nova Gorica in izve-
sti investicijo na območju Mestne občine Nova Gorica,

– na podlagi tega javnega razpisa bo posamezne-
mu upravičencu sofinancirana le ena investicija, ki pred-
stavlja zaključeno celoto,

– minimalni znesek vseh upravičenih stroškov po-
samezne začetne investicije ali investicije v razširjanje 
dejavnosti in razvoj, ki predstavlja zaključeno celoto, 
mora znašati vsaj 2.000 EUR,

– najvišji dodeljeni znesek sofinanciranja s strani 
sofinancerja znaša 20.000 EUR ne glede na vrednost 
prijavljene investicije,

– investicija se mora ohraniti na območju občine 
vsaj tri leta po dodelitvi sredstev.

Upravičenec za izplačane upravičene stroške odo-
brene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih 
sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja 
odobrene vloge iz različnih javnih virov, lahko naročnik 
odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izpla-
čanih sredstev v realni vrednosti. Takšnemu podjetju in 
odgovornim v podjetju se tudi lahko onemogoči sode-
lovanje na javnih razpisih Mestne občine Nova Gorica.

VI. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški investicije so stroški:
– materialnih investicij, in sicer stroški nakupa:

– strojev,
– strojne opreme

(vključno s stroški, povezanimi z aktiviranjem stro-
jev/opreme v tehnološki proces – to so stroški transporta 
in montaže strojev/opreme, ki je predmet sofinancira-
nja).

– nematerialnih investicij in sicer stroški nakupa:
– nove programske opreme do največ 

10.000,00 EUR,
ki predstavljajo smiselno zaokroženo tehnološko 

celoto in so povezani z novimi pro izvodi/ storitvami ozi-
roma temeljito izboljšanimi pro izvodi/storitvami ali z bi-
stvenimi spremembami pro izvodnega procesa v obsto-
ječem obratu na tehnološkem področju.

Med upravičene stroške investicije ne spadajo:
– obnova poslovnih in pro izvodnih prostorov, strojev 

in opreme;

– nakup, komunalnega in infrastrukturnega opre-
mljanje zemljišč;

– gradnja in/ali nakup objekta;
– investicije v opremo poslovnih prostorov in pro-

izvodnih prostorov (npr. pohištva, klimatskih naprav, 
ipd.);

– nakup drobnega inventarja in materiala (Sloven-
ski računovodski standardi 1, Uradni list RS, 18/05, 
Računovodski standard 1 – točka 1.47);

– nakup osebnih računalnikov in prenosnikov ter 
tiskalnikov;

– nakup poslovnih informacijskih sistemov;
– ostalih nematerialnih investicij;
– nakup cestno prevoznih sredstev, stroški tran-

sportnih sredstev in transportne opreme;
– stroški usposabljanja in izobraževanja.
Kolikor bo sofinancer ugotovil, da so v vlogi med 

upravičenimi stroški navedeni neupravičeni stroški in/ali 
stroški, ki ne bodo predstavljali zaključene tehnološke 
celote, lahko vlogo kot neustrezno zavrne oziroma te 
stroške izloči.

Vsi navedeni stroški morajo biti nedvoumno pove-
zani z prijavljeno investicijo.

Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upra-
vičene stroške,je dovoljena le od tretjih oseb, po tržnih 
pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme biti več 
kot 25 % povezana(lastniški delež) s podjetjem –upra-
vičencem

Nakup opreme in/ali storitev ni upravičen strošek, 
kjer gre za nakup oziroma opravljanje storitev:

– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti 
do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med 
zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski sku-
pnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, 
posvojencem, rejnikom ali rejencem;

– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko 
družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi 
lastnica gospodarske družbe;

– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske druž-
be in to gospodarsko družbo;

– med družbami, ki se skladno z določili veljavnega 
Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, 
razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV. 
Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestno 
prevozna sredstva.

VII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 

55 % upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne 
investicije. Kot vrednost posamezne investicije se šteje-
jo neto stroški investicije (brez DDV). Maksimalna višina 
zneska odobrenih sredstev za sofinanciranje investicije 
znaša 20.000,00 EUR.

V primeru, da upravičenec v roku iz X. točke tega 
razpisa odobrene vloge ne realizira v obsegu, kot jo 
je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sred-
stev s strani sofinancerja sorazmerno zmanjša, v skladu 
z odobrenim odstotkom sofinanciranja.

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upra-
vičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega 
razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zapro-
šenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpolo-
žljivih sredstev.

VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, neraz-
deljena sredstva

Upravičenec izgubi pravico do sorazmernega dela 
odobrenih sredstev, kolikor v roku iz X. točke tega raz-
pisa ne realizira v celoti za katere so mu bila z odločbo 
sredstva odobrena.
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V primeru, da prijavitelj v roku iz X. točke tega 
razpisa prijavljenega projekta sploh ne realizira, izgubi 
pravico do dodelitve sredstev ter tudi ne more kandidirati 
na naslednjem javnem razpisu in pridobiti sredstev na 
podlagi odloka.

Kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se 
lahko s sklepom komisije lahko prerazporedijo na ostale 
posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu 
s sprejetim Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud 
za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v ob-
dobju finančne perspektive 2014 -2020.

IX. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo po-
goje

Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za 
kandidiranje in bodo skladne z namenom razpisa, bo 
ocenila komisija za spodbujanje podjetništva na osnovi 
naslednjih meril:

Zap. 
št.

Naziv merila Maksimalno 
število točk

1. Vrsta investicije 10
2. Prijavljena investicija v povezavi 

z novimi ali temeljito izboljšanimi 
pro izvodi/storitvami

10

3. Investicija na demografsko 
ogroženih območjih* 

5

4. Trajnostni vpliv 5
5. Število zaposlenih v podjetju 5
6. Sodelovanje z akademsko in 

raziskovalno sfero
5

7. Ni prejemnik sredstev MONG iz 
razpisa v letu 2014

10

Skupaj 50

Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 2, 4 oceni vloge Komisija za spod-

bujanje podjetništva, z merili št 3, 5, 6 in 7 oceni vloge 
organ Mestne občine Nova Gorica, pristojen za gospo-
darstvo (pristojni organ),

*za potrebe tega razpisa se šteje za demografsko 
ogroženo območje, območje Trnovsko-Banjške planote 
(naselja Banjšice, Bate, Čepovan, Grgar, Grgarske Rav-
ne, Lazna, Lokovec, Lokve, Nemci, Ravnica, Trnovo, 
Voglarji, Podgozd).

Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

Metodologija ocenjevanja prispelih vlog in merila so 
določena skladno z Odlokom o dodeljevanju finančnih 
spodbud v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finanč-
ne perspektive 2014–2020.

Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofi-
nanciranje, je 20 ali več točk. V nobenem primeru vloga 
prijavitelja, ki je pridobila manj kot 20 točk ne more pri-
dobiti sofinanciranja.

Ocenjevanje:
Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog pre-

jemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in ustre-
zne vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne obči-
ne Nova Gorica za sprejetje odločitve oziroma sklepa 
o odobritvi sofinanciranja odobrene vloge. Na podlagi 
sklepa o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov 
odobrene vloge prejme podjetje državno pomoč, skla-
dno z zaprošenimi sredstvi in s točko VI. (Pogoji za 
dodelitev nepovratnih sredstev) ter točko VII. (Upravi-
čeni stroški) tega razpisa. Kolikor se bo po končanem 
ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakova-
nega sofinanciranja odobrenih vlog, ki so dosegle prag 

števila točk presega razpoložljiva sredstva si komisija za 
spodbujanje podjetništva pridružuje pravico, da sredstva 
dodeli glede na višino doseženih točk – prednost pri do-
delitvi sredstev bodo imele vloge z višjim številom točk.

V primeru enakega števila točk imajo prednost na-
slednji prijavljeni projekti:

– investicije, ki so pridobile več točk pri merilu vr-
sta investicije nato pri merilu uvajanje sodobne teh-
nologije v povezavi z novimi ali temeljito izboljšanimi 
pro izvodi/storitvami, nato pri merilu število zaposlenih 
v podjetju podjetja nato pri merilu prejemnik sredstev 
MONG iz razpisa v letu 2014, nato pri merilu investicija 
na demografsko ogroženih območjih in nato še pri me-
rilu sodelovanje z akademsko in raziskovalno sfero in 
nato trajnostni vpliv investicije.

X. Obdobje za porabo sredstev: obdobje, za ka-
terega so namenjena razpisana proračunska sredstva 
iz točke IV., je proračunsko leto 2015. Sredstva bodo 
dodeljena tistim investicijskim projektom, ki bodo reali-
zirani v času od 17. 9. 2014 do najkasneje 16. 9. 2015 
in bodo priložili dokazila o nastanku in realizaciji upra-
vičenih stroškov za obdobje od 17. 9. 2014 do vključno 
16. 9. 2015.

XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in 
razpisni roki

Javni razpis je odprt do vključno 1. 6. 2015. Pri-
javitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do 
vključno 1. 6. 2015. Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo 
najkasneje do 1. 6. 2015 prispela po pošti oziroma bo 
osebno oddana na naslov: Mestna občina Nova Gorica, 
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 36, 1. 
nadstropje).

Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih 
razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge, 
s sklepom zavrže pristojni organ.

Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici 
z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in 
brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za 
spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje 
dejavnosti in razvoj«, in s polnim nazivom in naslovom 
pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo 
na javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga 
prilepite na prvo stran ovojnice.

Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumenta-
cije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lah-
ko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. 
Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži 
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma 
izjave iz vloge.

Odpiranje prispelih vlog bo 2. 6. 2015. Odpiranje 
vlog ni javno. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni 
od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge 
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, 
zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega 
odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne.

Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce 
in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumenta-
cija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt 
oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravi-
čenimi stroški.

Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sred-
stev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka 
razpisa.

XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili pri-

javiteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni 
občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova 
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Gorica (III. nadstropje, soba št. 4), za člane obrtne 
zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica, 
Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica, vsak delovni 
dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko 
posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spo-
daj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za 
dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo 
tudi na spletni strani: http://www.nova-gorica.si.

Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan, 
med 9. in 12. uro, na Oddelku za gospodarstvo in gospo-
darske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica, na 
tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič) ali 05/33-50-131 
(Bojana Marinič), za člane Obrtne zbornice na Območni 
podjetniško obrtni zbornici, na tel. 05/33-06-600 (Boža 
Loverčič Špacapan). Morebitna vprašanja je mogoče 
posredovati kontaktnim osebam tudi po elektronski 
pošti: Tanja.Gregorcic@nova-gorica.si in Boza.Lover-
cic@ozs.si.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 301-2/2015-2 Ob-1991/15

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine 
Nova Gorica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15) in 
na podlagi 37. člena Odloka o dodeljevanju finančnih 
spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova 
Gorica v obdobju finančne perspektive (Uradni list RS, 
št. 66/14) v nadaljevanju: odlok) objavlja Mestna občina 
Nova Gorica

javni razpis
za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij  

v letu 2015
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Ed-

varda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju 
sofinancer).

II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je sofinanciranje upravičenih stroškov promocijskih 
aktivnosti podjetij, ki se udeležijo določenega sejma, 
organiziranih poslovnih konferenc, dogodkov ali razsta-
ve doma ali v tujini z namenom predstavitve lastnega 
podjetja in njegove dejavnosti.

III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa 
je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za po-
tencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah 
njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje 
novih podjetij in spodbujanje njihove rasti ter spodbudi-
tev izvozne dejavnosti podjetij.

IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev, 

za izvedbo razpisa je 20.000 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovra-

tna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih 
pomoči »de minimis«.

Sredstva bremenijo proračunsko postavko 
1402/09.073 – Finančne spodbude za razvoj podjetni-
štva – promocijske aktivnosti podjetij.

V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– mikro podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, 

ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana 
kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter 
imajo na podlagi računovodskih izkazov z dne 31. 12. 
2014 najmanj 1 zaposlenega ter največ 10 zaposlenih 
ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne pre-
sega 2 milijona EUR. Za opredelitev mikro podjetij se 
upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije(ES) 
št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014

– skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se 
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje 
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj 
v enem od naslednjih razmerij:

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničar-
jev ali družbenikov drugega podjetja,

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja,

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

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja edino nadzoruje večino 
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navede-
nega podjetja,

– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve 
do četrte alineje te točke preko enega ali več drugih 
podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje,

– podjetja, ki imajo pravočasno in v celoti izpolnjene 
vse obveznosti do Mestne občine Nova Gorica ter do 
drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna 
občina Nova Gorica,

– podjetja, ki imajo poravnane vse davke in pri-
spevke.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– ki bi skladno z Uredbo Komisije(EU) št. 1407/2013 

z dne 18. 12. 2013 pridobljena sredstva namenila za de-
javnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države 
članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvo-
ženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distri-
bucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi 
z izvozno dejavnostjo,

– ki skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 
z dne 18. 12. 2013 opravljajo dejavnost na naslednjih 
področjih:

– ribištva in akvakulture kot ju zajema Uredba 
Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. 12. 1999,

– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov,
– predelava in trženje kmetijskih pro izvodov, v pri-

merih kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg 
ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno 
prenese na primarne pro izvajalce,

– ki so v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti 
o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, 
str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestruktu-
riranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) 
(Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot 
tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah 
v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reše-
vanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če 
izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki 
urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:

– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča iz-
guba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, do-
seže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba 
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine 
osnovnega kapitala.

– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže po-
lovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in 
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla 
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih 
izkazih,
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– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacije;

– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči.

Kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še druge 
dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje dejav-
nosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo izklju-
čenost, lahko za druge dejavnosti kandidira na razpisu.

Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči 
v skladu z uredbo EU Komisije(EU) št. 1407/2013)

Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo 
Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da:

1) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe do-
mačega blaga pred rabo uvoženega blaga,

2) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju ne bo 
presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračun-
skih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali 
Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem ce-
stnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja 
pomoči 100.000 EUR),

3) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za 
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz,

4) pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali držav-
no pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi 
s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali 
znesek pomoči,

5) pomoč »de minimis« dodeljena v skladu 
z Uredbo Komisije(EU) št. 1407/2013, lahko kumulira 
s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z uredbo 
Komisije(EU) št. 360/2012 do zgornje meje določene 
v uredbi 360/2012,

6) pomoč «de minimis«, dodeljena v skladu z ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013 lahko kumulira s pomo-
čjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
»de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziro-
ma 100.000 EUR),

7) bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sred-
stev pridobila pisno izjavo o:

– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je 
podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de 
minimis«v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem 
letu,

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

8) zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de 
minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« 
pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih,

9) bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« 

v skladu z Uredbo komisije (EU) št.1407/2013 z dne 
18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o de-
lovanju Evropske Unije pri pomoči de minimis 8Uradni 
list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o znesku »de minimis« pomoči,
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de 

minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
5.2. Pogoji za dodelitev sredstev:
– podjetje, ki ima sedež dejavnosti ali poslovno 

enoto na območju Mestne občine Nova Gorica in se 
v obdobju določenim z razpisom udeleži določenega 
sejma, poslovne konference, dogodka, srečanja ali raz-
stave doma ali v tujini z namenom predstavitve lastnega 
podjetja in njegove dejavnosti,

– na podlagi tega javnega razpisa bo sofinancirana 
samo ena udeležba na sejmu, poslovnem dogodku, 
srečanju ali razstavi doma ali v tujini,

– upravičenec za izplačane upravičene stroške 
odobrene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih jav-
nih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financi-
ranja odobrene vloge iz različnih javnih virov, lahko 
sofinancer odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh 
že izplačanih sredstev v realni vrednosti. Takšnemu 
podjetju in odgovornim v podjetju se tudi lahko one-
mogoči sodelovanje na javnih razpisih Mestne občine 
Nova Gorica.

VI. Upravičeni stroški
Sofinancer bo upravičencem sofinanciral naslednje 

upravičene stroške:
– stroške najema sejemskega prostora in posta-

vitve stojnice na sejmu, poslovni konferenci, organizi-
ranem dogodku, srečanju ali razstavi doma ali v tujini,

Komisija bo upoštevala vloge samo tistih prijavite-
ljev, ki bodo z vpisom v katalog razstavljavcev dokazali 
svojo udeležbo na določenem sejmu, dogodku, poslovni 
konferenci ali razstavi.

Komisija bo upoštevala samo tiste račune, oziro-
ma predračune prijaviteljev za postavitev stojnice, ki jih 
bodo izdali izvajalci, katerih glavna dejavnost so posta-
vitve in opremljanja razstavnih prostorov razstavljavcev.

Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upra-
vičene stroške, je dovoljena le od tretjih oseb, po tržnih 
pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme biti več 
kot 25 % povezana(lastniški delež) s podjetjem –upra-
vičencem.

Nakup opreme in/ali storitev ni upravičen strošek, 
kjer gre za nakup oziroma opravljanje storitev:

– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti 
do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med 
zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski sku-
pnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, 
posvojencem, rejnikom ali rejencem;

– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko 
družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi 
lastnica gospodarske družbe;

– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske druž-
be in to gospodarsko družbo;

– med družbami, ki se skladno z določili veljavnega 
Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane.

Sofinancer si pridružuje pravico, da pozove prijavi-
telja na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem 
strošku. Če se izkaže, da strošek ni realen oziroma 
nujno potreben za realizacijo promocijske aktivnosti, ga 
lahko tudi izloči.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, 
razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV.

VII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme prese-

gati 50 % upravičenih stroškov prijavljene promocijske 
aktivnosti.

V primeru, da upravičenec v roku iz X. točke tega 
razpisa promocijskih aktivnosti ne realizira v obsegu, kot 
ga je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sred-
stev s strani sofinancerja sorazmerno zmanjša, v skladu 
z odobrenim odstotkom sofinanciranja.

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upra-
vičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega 
razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zapro-
šenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpolo-
žljivih sredstev.

VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, neraz-
deljena sredstva

Upravičenec izgubi pravico do dodelitve sorazmer-
nega dela odobrenih sredstev, kolikor v roku iz X. točke 
tega razpisa ne realizira v celoti promocijske aktivnosti, 
za katero so mu bila z odločbo sredstva odobrena.
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V primeru, da prijavitelj v roku iz X. točke tega raz-
pisa prijavljene aktivnosti sploh ne realizira, izgubi pra-
vico do dodelitve sredstev ter tudi ne more kandidirati 
na naslednjem javnem razpisu in pridobiti sredstev na 
podlagi odloka.

Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prej-
šnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko do-
delijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz X. točke tega 
razpisa v celoti realizirali promocijsko aktivnost.

Kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se 
lahko s sklepom komisije lahko prerazporedijo na ostale 
posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu 
s sprejetim Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud 
za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v ob-
dobju finančne perspektive 2014–2020.

IX. Merila za ocenitev vlog

Zap. 
št.

Naziv merila Maksimalno 
število točk

1. Število zaposlenih v podjetju 5
2. Skupna promocija podjetij 5
3. Reprezentativnost sejma 15
4. Promocija izdelkov in storitev 10
5. Prejemnik sredstev MONG 5
6. Status podjetja 5
7. Sodelovanje z akademsko in 

raziskovalno sfero
5

SKUPAJ 50

Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 2, 3, 4, in 5 oceni vloge organ Me-

stne občine Nova Gorica, pristojen za gospodarstvo 
(pristojni organ),

– z merilom št. 6 pa vloge oceni v Komisija za po-
speševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja 
v Mestni občini Nova Gorica (komisija).

Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

Metodologija ocenjevanja prispelih vlog in merila so 
določena skladno z Odlokom o dodeljevanju finančnih 
spodbud v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finanč-
ne perspektive 2014–2020.

Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofi-
nanciranje, je 20 ali več točk. V nobenem primeru vloga 
prijavitelja, ki je pridobila manj kot 20 točk ne more pri-
dobiti sofinanciranja.

Vloge se ocenijo in glede na zbrano število točk 
razvrstijo od vloge z najvišjim številom točk do vloge 
z najnižjim številom točk.

Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog pre-
jemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in ustre-
zne vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne obči-
ne Nova Gorica za sprejetje odločitve oziroma sklepa 
o odobritvi sofinanciranja odobrene vloge. Na podlagi 
sklepa o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov 
odobrene vloge prejme podjetje državno pomoč, skla-
dno z zaprošenimi sredstvi in s točko V. (Pogoji za 
dodelitev nepovratnih sredstev) ter točko VI.(upravičeni 
stroški) tega razpisa. Kolikor se bo po končanem oce-
njevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega 
sofinanciranja odobrenih vlog, ki so dosegle prag šte-
vila točk presega razpoložljiva sredstva si komisija za 
spodbujanje podjetništva pridružuje pravico, da sredstva 
dodeli glede na višino doseženih točk – prednost pri do-
delitvi sredstev bodo imele vloge z višjim številom točk.

V primeru enakega števila točk imajo prednost vlo-
ge, ki so pridobile več točk pri merilu reprezentativnost 

sejma, nato pri merilu promocija izdelkov/storitev, nato 
pri merilu status podjetja, nato pri merilu število zaposle-
nih, nato pri merilu skupna promocija podjetij in nato pri 
merilu sodelovanje z akademsko in raziskovalno sfero.

Kolikor kateri izmed upravičencev, kljub prejemu 
pozitivnega sklepa, pogodbe ne podpiše, se posledično 
sprostijo razpoložljiva sredstva, ki se lahko naknadno, 
z novim sklepom dodelijo podjetjem, po vrstnem redu, 
glede na število doseženih točk, pri čemer imajo pred-
nost pri dodelitvi sredstev vloge z višjim številom točk, 
čeprav so morda predhodno že prejeli negativni sklep. 
V vsakem primeru pa mora podprto podjetje dosegati 
osnovni prag števila točk in določeno število točk pri 
merilih, kjer se zahteva določeno število točk.

X. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za ka-
terega so namenjena razpisana proračunska sredstva 
iz točke IV. je proračunsko leto 2015. Sredstva bodo 
dodeljena tistim prijavljenim promocijskim aktivnostim 
ki bodo realizirane v času od 17. 9. 2014 do vključno 
16. 9. 2015.

XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in 
razpisni roki

Javni razpis je odprt do vključno: 1. 6. 2015. Pri-
javitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do 
vključno 1. 6. 2015. Kot pravočasna se šteje vloga, ki 
bo najkasneje do 1. 6. 2015 do 15. ure prispela po pošti 
oziroma bo osebno oddana na naslov Mestna občina 
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 
(soba 36, 1. nadstropje).

Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih 
razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge, 
s sklepom zavrže pristojni organ.

Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici 
z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in 
brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za so-
financiranje promocijskih aktivnosti podjetij«, in s polnim 
nazivom in naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne opre-
me ovojnice za prijavo na javni razpis je priložen razpisni 
dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice.

Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumenta-
cije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lah-
ko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. 
Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži 
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma 
izjave iz vloge.

Odpiranje prispelih vlog bo 2. 6. 2015. Odpiranje 
vlog ni javno. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni 
od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge 
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, 
zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega 
odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne.

Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce 
in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumenta-
cija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt 
oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravi-
čenimi stroški.

Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sred-
stev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka 
razpisa.

XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili pri-

javiteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku 
za gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Me-
stni občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 
Nova Gorica (III. nadstropje, soba št.4), za člane obrtne 
zbornice tudi na Območni obrtni zbornici Nova Gorica, 
Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica, vsak delovni 
dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko 
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posreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spo-
daj navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za 
dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo 
tudi na spletni strani: http://www.nova-gorica.si.

Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan 
med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospo-
darske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica, na 
tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič) 05/33-50-131 (Boja-
na Marinič), za člane Obrtne zbornice na Območni podje-
tniško obrtni zbornici, na tel. 05/33-06-600 (Boža Loverčič 
Špacapan). Morebitna vprašanja je mogoče posredovati 
kontaktnim osebam tudi po elektronski pošti: Tanja.Gre-
gorcic@nova-gorica.si in Boza.Lovercic@ozs.si.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 301-2/2015-3 Ob-1992/15

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine 
Nova Gorica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 9/15) in na 
podlagi 37. člena Odloka o dodeljevanju finančnih spod-
bud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica 
v obdobju finančne perspektive 2014–2020 (Uradni list 
RS, št. 66/14 v nadaljevanju: odlok) objavlja Mestna 
občina Nova Gorica

javni razpis
za spodbujanje zagona novih inovativnih podjetij  

v letu 2015
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Ed-

varda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: 
sofinancer).

II. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je 
sofinanciranje zagona novih inovativnih podjetij v letu 
2015. Sofinanciranje je namenjeno novim inovativnim 
podjetjem, ki niso ustanovljena več kot 24 mesecev od 
dneva oddaje vloge (upošteva se datum registracije 
podjetja). Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove 
pro izvode, uvaja nove procese in storitve in se na ino-
vativen način odziva na zahteve trgov.

III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa 
je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih 
idej, projektov v tržno uspešne produkte in ustvarjanje 
novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, 
s poudarkom na razvoju in komercializaciji pro izvodov, 
procesov in storitev.

IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev; 

za izvedbo razpisa je za spodbujanje zagona novih ino-
vativnih podjetij v letu 2015 namenjenih 20.000,00 EUR.

Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovra-
tna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih 
pomoči »de minimis«.

Sredstva bremenijo proračunsko postavko 
1402/09.073 – Finančne spodbude podjetnikom – za-
gon novih inovativnih podjetij.

V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– mikro podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, 

ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana 
kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter 
imajo na podlagi računovodskih izkazov z dne 31. 12. 
2014 najmanj 1 zaposlenega ter največ 10 zaposlenih 
ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne pre-
sega 2 milijona EUR. Za opredelitev mikro podjetij se 
upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) 
št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014,

– skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se 
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje 

je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj 
v enem od naslednjih razmerij:

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničar-
jev ali družbenikov drugega podjetja,

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja,

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

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja edino nadzoruje večino 
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navede-
nega podjetja,

– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do 
četrte alineje te točke preko enega ali več drugih podje-
tij, prav tako veljajo za enotno podjetje;

– mikro podjetja, ki imajo pravočasno in v celoti 
izpolnjene vse obveznosti do Mestne občine Nova Go-
rica ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je 
Mestna občina Nova Gorica,

– podjetja, ki imajo poravnane vse davke in pri-
spevke.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– ki bi skladno z Uredbo Komisije(EU) št. 1407/2013 

z dne 18. 12. 2013 pridobljena sredstva namenila za de-
javnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države 
članice in sicer pomoč, neposredno povezano z izvo-
ženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distri-
bucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi 
z izvozno dejavnostjo,

– ki skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 
z dne 18. 12. 2013 opravljajo dejavnost na naslednjih 
področjih:

– ribištva in akvakulture kot ju zajema Uredba 
Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. 12. 1999,

– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov,
– predelava in trženje kmetijskih pro izvodov, v pri-

merih kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg 
ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno 
prenese na primarne pro izvajalce,

– ki so v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti 
o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, 
str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestruktu-
riranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) 
(Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot 
tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah 
v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reše-
vanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če 
izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki 
urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:

– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča iz-
guba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, do-
seže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba 
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine 
osnovnega kapitala,

– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže po-
lovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in 
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla 
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih 
izkazih,

– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacije;
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– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči.

Kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še druge 
dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje dejav-
nosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo izklju-
čenost, lahko za druge dejavnosti kandidira na razpisu.

Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči 
v skladu z uredbo EU Komisije(EU) št. 1407/2013)

Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo 
Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da:

1) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe do-
mačega blaga pred rabo uvoženega blaga,

2) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju ne bo 
presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračun-
skih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali 
Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem ce-
stnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja 
pomoči 100.000 EUR),

3) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za 
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz,

4) pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali držav-
no pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi 
s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali 
znesek pomoči,

5) pomoč »de minimis« dodeljena v skladu 
z Uredbo Komisije(EU) št. 1407/2013, lahko kumulira 
s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z uredbo 
Komisije(EU) št. 360/2012 do zgornje meje določene 
v uredbi 360/2012,

6) pomoč «de minimis«, dodeljena v skladu z ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013 lahko kumulira s pomo-
čjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
»de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziro-
ma 100.000 EUR),

7) da bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo 
sredstev pridobila pisno izjavo o:

– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je 
podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de 
minimis«v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem 
letu,

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

8) zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de 
minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« 
pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih,

9) da bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« 

v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o de-
lovanju Evropske Unije pri pomoči de minimis (Uradni 
list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o znesku »de minimis« pomoči;
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de 

minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
5.2. Pogoji za dodelitev sredstev
– podjetje je skladno z veljavnim Pravilnikom o par-

tnerstvu pri izgradnji start-up skupnosti Primorskega 
tehnološkega parka vključeno v program predinkubacije 
ali v program inkubacije,

– podjetja, ki se prijavljajo na razpis za zagon novih 
inovativnih podjetji ne smejo biti ustanovljena več kot 
24 mesecev od dneva oddaje vloge,

– podjetje opravlja dejavnost na območju občin 
ustanoviteljic Primorskega tehnološkega parka,

– rezultat razvoja pro izvoda/storitve mora biti tržno 
naravnan,

– razvoj mora potekati v podjetju: izjemoma je mo-
goče za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo 
razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih stro-
kovnjakov, institucij,

– na ta razpis lahko podjetje kandidira le enkrat,
– podjetje, ki se prijavi na razpis za zagon novih 

inovativnih podjetji, se ne more istočasno prijaviti na 
razpis za projekte inovacij.

Upravičenec za izplačane upravičene stroške odo-
brene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih 
sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja 
odobrene vloge iz različnih javnih virov, lahko naročnik 
odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izpla-
čanih sredstev v realni vrednosti. Takšnemu podjetju in 
odgovornim v podjetju se tudi lahko onemogoči sode-
lovanje na javnih razpisih Mestne občine Nova Gorica.

VI. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:.
– stroški plač zaposlenih v podjetju – I BRUTO, 

ki delajo na prijavljenem raziskovalnem projektu; ma-
ksimalen upravičen strošek mesečne plače je bruto 
1.600 EUR na zaposlenega, ki dela na prijavljenem 
raziskovalno razvojnemu projektu. Podjetja upravičen 
strošek dokazujejo s plačilno listo in pogodbo oziroma 
aneksu k pogodbi o zaposlitvi delavca na prijavljenem 
projektu inovacije. Naročnik ne upošteva druge oblike 
izplačil (avtorske pogodbe, honorarje, drugi dohodki iz 
delovnega razmerja idr.). Samostojni podjetniki kot nosil-
ci dejavnosti niso upravičeni do povračila stroškov plač 
in drugih prispevkov, ker si ne izplačujejo plače,

– stroški promocije,
– stroški najema opreme za realizacijo razvojnega 

projekta v podjetju,
– stroški najema poslovnih prostorov (za kritje 

stroškov najemnine lahko podjetje pridobi maksimalno 
6 EUR/m2 in se izplača na podlagi podatkov iz najemne 
pogodbe),

– stroški testiranja in dodatnega usposabljanja,
– materialni stroški, ki so namenjeni razvoju storitev 

oziroma pro izvodov,
– nematerialni stroški v povezavi z razvojem pro-

izvoda/storitve (nematerialni stroški zajemajo pridobitev 
posebnih certifikatov in standardov, zaščito lastnega 
znanja – patent, nakup licenc, stroški nakupa znanja in-
stitucij znanja – univerz in javnih raziskovalnih zavodov 
ter inštitutov).

Stroški zunanjih storitev lahko znašajo največ do 
25 % vseh prijavljenih upravičenih stroškov.

Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravi-
čene stroške(razen plač), je dovoljena le od tretjih oseb, 
po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme 
biti več kot 25 % povezana (lastniški delež) s podjetjem 
– upravičencem.

Nakup opreme in/ali storitev ni upravičen strošek, 
kjer gre za nakup oziroma opravljanje storitev:

– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti 
do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med 
zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski sku-
pnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, 
posvojencem, rejnikom ali rejencem;

– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko 
družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi 
lastnica gospodarske družbe;

– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske druž-
be in to gospodarsko družbo;

– med družbami, ki se skladno z določili veljavnega 
Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane.

Sofinancer si pridružuje pravico, da pozove prijavi-
telja na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem 
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strošku. Če se izkaže, da strošek ni realen oziroma 
nujno potreben za razvoj projekta, ga lahko tudi izloči.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, 
razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV. 
Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestno 
prevozna sredstva.

VII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 

80 % upravičenih stroškov celotne vrednosti vseh prija-
vljenih upravičenih stroškov.

V primeru, da upravičenec v roku iz X. točke tega 
razpisa odobrene vloge ne realizira v obsegu, kot jo 
je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sred-
stev s strani sofinancerja sorazmerno zmanjša, v skladu 
z odobrenim odstotkom sofinanciranja.

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upra-
vičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega 
razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zapro-
šenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpolo-
žljivih sredstev.

VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, neraz-
deljena sredstva

Upravičenec izgubi pravico do sorazmernega dela 
odobrenih sredstev, kolikor v roku iz X. točke tega raz-
pisa ne realizira v celoti prijavljenih aktivnosti za zagon 
novih inovativnih podjetij za katere so mu bila z odločbo 
sredstva odobrena.

V primeru, da prijavitelj v roku iz X. točke tega 
razpisa prijavljenega projekta sploh ne realizira, izgubi 
pravico do dodelitve sredstev ter tudi ne more kandidirati 
na naslednjem javnem razpisu in pridobiti sredstev na 
podlagi odloka.

Kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se 
lahko s sklepom komisije lahko prerazporedijo na ostale 
posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu 
s sprejetim Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud 
za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v fi-
nančni perspektivi 2014–2020.

IX. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo po-
goje

Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za 
kandidiranje in bodo skladne z namenom razpisa, bo 
ocenila komisija za spodbujanje podjetništva na osnovi 
naslednjih meril:

Zap. 
št.

Naziv merila Maksimalno 
število točk

1. Inovativnost 10
2. Faza oziroma stopnja 

izdelkov/storitev v podjetju
10

3. Sodelovanje z akademsko in 
raziskovalno sfero 

5

4. Rezultat projekta 10
Skupaj 35

Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 2, in 4 oceni vloge Komisija za spod-

bujanje podjetništva,
– z merili 3 oceni vlogo pristojni organ.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofi-

nanciranje, je 15 ali več točk. V nobenem primeru vloga 
prijavitelja, ki je pridobila manj kot 15 točk ne more pri-
dobiti sofinanciranja.

Ocenjevanje
Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog pre-

jemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in ustre-
zne vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne obči-
ne Nova Gorica za sprejetje odločitve oziroma sklepa 

o odobritvi sofinanciranja odobrene vloge. Na podlagi 
sklepa o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov 
odobrene vloge prejme podjetje državno pomoč, skla-
dno z zaprošenimi sredstvi in s točko VI. (Pogoji za do-
delitev nepovratnih sredstev) ter točko VII. (upravičeni 
stroški) tega razpisa. Kolikor se bo po končanem oce-
njevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega 
sofinanciranja odobrenih vlog, ki so dosegle prag šte-
vila točk presega razpoložljiva sredstva, si komisija za 
spodbujanje podjetništva pridružuje pravico, da sredstva 
dodeli glede na višino doseženih točk – prednost pri do-
delitvi sredstev bodo imele vloge z višjim številom točk.

V primeru enakega števila točk imajo prednost v na-
slednji prijavljeni projekti:

– prijavljeni projekti, ki so pridobili več točk pri meri-
lu inovativnost, nato število točk pri merilu faza oziroma 
stopnja izdelkov/storitev v podjetju, nato število točk pri 
sodelovanju z akademsko in raziskovalno, nato število 
točk pri merilu rezultat projekta.

Kolikor kateri izmed upravičencev, kljub prejemu 
pozitivnega sklepa, pogodbe ne podpiše, se posledično 
sprostijo razpoložljiva sredstva, ki se lahko naknadno, 
z novim sklepom dodelijo podjetjem, po vrstnem redu, 
glede na število doseženih točk, pri čemer imajo pred-
nost pri dodelitvi sredstev vloge z višjim številom točk 
v okviru posameznega ukrepa, čeprav so morda pred-
hodno že prejeli negativni sklep. V vsakem primeru pa 
mora podprto podjetje dosegati osnovni prag števila 
točk in določeno število točk pri merilih, kjer se zahteva 
določeno število točk.

X. Obdobje za porabo sredstev: obdobje, za ka-
terega so namenjena razpisana proračunska sredstva 
iz točke IV., je proračunsko leto 2015. Sredstva bodo 
dodeljena tistim podjetjem, ki niso vključena v program 
(pred)inkubiranja v Primorskem tehnološkem parku več 
kot 24 mesecev od dneva oddaje vloge na ta razpis in 
bodo priložili dokazila o nastanku in realizaciji upravi-
čenih stroškov za obdobje od 17. 9. 2014 do vključno 
16. 9. 2015.

XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in 
razpisni roki

Javni razpis je odprt do vključno: 1. 6. 2015. Pri-
javitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do 
vključno 1. 6. 2015. Kot pravočasna se šteje vloga, ki 
bo najkasneje do 1. 6. 2015 do 15. ure prispela po pošti, 
oziroma bo osebno oddana na naslov: Mestna občina 
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 
(soba 36, 1. nadstropje).

Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih 
razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge, 
s sklepom zavrže pristojni organ.

Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici 
z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in 
brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za 
zagon novih inovativnih podjetij«, in s polnim nazivom in 
naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice 
za prijavo na javni razpis je priložen razpisni dokumen-
taciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice.

Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumenta-
cije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lah-
ko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. 
Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži 
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma 
izjave iz vloge.

Odpiranje prispelih vlog bo 2. 6. 2015. Odpiranje 
vlog ni javno. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni 
od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge 
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, 
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zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega 
odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne.

Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce 
in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumenta-
cija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt 
oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravi-
čenimi stroški.

Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sred-
stev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka 
razpisa.

XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili pri-

javiteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni 
občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova 
Gorica (III. nadstropje, soba št. 4). Razpisno dokumen-
tacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če 
prijavitelj na spodaj navedene elektronske naslove po-
sreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Doku-
mentacija je na voljo tudi na spletni strani: http://www.
nova-gorica.si.

Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan, 
med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospo-
darske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica, na 
tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič) ali 05/33-50-131 
(Bojana Marinič). Morebitna vprašanja je mogoče po-
sredovati kontaktnim osebam tudi po elektronski pošti: 
Tanja.Gregorcic@nova-gorica.si.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 301-2/2015-5 Ob-1993/15

Mestna občina Nova Gorica objavlja na podlagi 
Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Go-
rica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 28/14) in na podlagi 
35. člena Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za 
razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v ob-
dobju finančne perspektive 2014–2020 (Uradni list RS, 
št. 66/14, v nadaljevanju: odlok) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje investicij v izgradnjo pro-

izvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične 
ter razvojno-raziskovalne dejavnosti v Mestni 

občini Nova Gorica v letu 2015
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Ed-

varda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
II. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je so-

financiranje investicij v izgradnjo pro izvodnih, obrtnih in 
objektov za izvajanje turistične in razvojno-raziskovalne 
dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica s so-
financiranjem plačila komunalnega prispevka investitor-
jem, zavezancem za plačilo komunalnega prispevka.

III. Namen javnega razpisa: namen sofinancira-
nja plačila komunalnega prispevka investitorjem pro-
izvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične in 
razvojno raziskovalne dejavnosti je vzpostavitev učin-
kovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike 
in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, 
povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in 
spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje delovnih mest.

IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev 

za izvedbo razpisa je 450.000,00 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovra-

tna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih 
pomoči »de minimis«.

Sredstva bremenijo proračunsko postavko 
1402/09.070 – Finančne spodbude podjetnikom

Sredstva za sofinanciranje komunalnega prispevka.
V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– mikro, mala, srednja in velika podjetja z najmanj 

eno zaposleno osebo, ki imajo sedež ali poslovno enoto 
na območju Mestne občine Nova Gorica in investirajo 
v pro izvodni, obrtni ali v objekt za izvajanje turistične ali 
razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju Mestne 
občine Nova Gorica in bodo z investicijo ustvarila nova 
delovna mesta. (za potrebe tega razpisa se upošteva 
kot zaposlena oseba tudi s.p.,če je to njegova edina 
podlaga za zavarovanje in direktor enoosebne družbe 
z omejeno odgovornostjo, s pogodbo o poslovodenju 
(zavarovalna podlaga 112), kolikor je ta direktor hkrati 
tudi lastnik te družbe.) Za opredelitev mikro podjetij se 
upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije(ES) 
št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014,

– podjetja, ki imajo pravočasno in v celoti izpolnjene 
vse obveznosti do Mestne občine Nova Gorica ter do 
drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna 
občina Nova Gorica,

– podjetja, ki imajo poravnane vse davke in pri-
spevke.

Na razpisu ne morejo kandidirati podjetja, ki so 
v preteklih letih pridobila sredstva na podlagi Odloka 
o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva 
v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 25/11, 
13/12), vendar so prejeta sredstva porabila nenamensko 
ali pa so v postopku javnega razpisa navajala lažne po-
datke, na podlagi katerih so jim bila sredstva dodeljena.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki poleg vseh 
splošnih pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjujejo še 
naslednje pogoje:

– podjetje ne opravlja nobene od naslednjih dejav-
nosti, ki so razvrščene v naslednje sektorje:

– ribištvo in akvakultura kot ju zajema Uredba 
Sveta (ES) št. 104/2000,

– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– predelava in trženje kmetijskih pro izvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek 
pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih 
pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro izvajalcev ali 
jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogoje-
na s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne 
pro izvajalce,

– podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Sku-
pnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestruktu-
riranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 
2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPR-
PGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki 
delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot 
podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni 
pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v teža-
vah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek 
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. 
Podjetje je v težavah:

– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča iz-
guba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, do-
seže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba 
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine 
osnovnega kapitala,

– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže po-
lovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in 
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 28 / 24. 4. 2015 / Stran 791 

višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih 
izkazih,

– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacije;

– podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno pre-
jete državne pomoči.

Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči 
v skladu z uredbo EU Komisije(EU) št. 1407/2013)

Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo 
Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da:

1) pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvo-
zom povezane dejavnosti v tretje države ali države čla-
nice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo;

2) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe do-
mačega blaga pred rabo uvoženega blaga;

3) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju ne bo 
presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračun-
skih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali 
Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem ce-
stnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja 
pomoči 100.000 EUR);

4) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za 
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz;

5) pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali držav-
no pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi 
s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali 
znesek pomoči;

6) pomoč »de minimis« dodeljena v skladu 
z Uredbo Komisije(EU) št.1407/2013, lahko kumulira 
s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z uredbo 
Komisije(EU) št.360/2012 do zgornje meje določene 
v uredbi 360/2012;

7) pomoč «de minimis«, dodeljena v skladu z ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013 lahko kumulira s pomo-
čjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
»de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziro-
ma 100.000 EUR);

8) bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sred-
stev pridobila pisno izjavo o:

– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je 
podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de 
minimis«v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem 
letu,

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

in zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de 
minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« 
pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih;

9) bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« 

v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o de-
lovanju Evropske Unije pri pomoči de minimis 8Uradni 
list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o znesku »de minimis« pomoči.
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de 

minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
5.2. Pogoji za dodelitev sredstev, vračilo sredstev
– prejemniki pomoči iz naslova tega razpisa morajo 

v treh letih po zaključku investicije zagotoviti nova delov-
na mesta povezana z izvajanjem prijavljene investicije. 
Nova delovna mesta morajo biti povezana z izvajanjem 
začetne investicije ali investicije v razširjanje in diver-

zifikacijo dejavnosti ter ustvarjena in zasedena v treh 
letih po dokončani investiciji Novo ustvarjena delovna 
mesta morajo biti ohranjena- zasedena najmanj tri leta. 
Izhodiščno stanje za novo ustvarjena delovna mesta je 
število zaposlenih na dan oddaje vloge za sofinanciranje 
plačila komunalnega prispevka. Kot zaključek investicije 
se šteje pridobljeno uporabno dovoljenje.

– upravičenec za izplačane upravičene stroške 
odobrene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih jav-
nih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja 
odobrene vloge iz različnih javnih virov, lahko naročnik 
odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplača-
nih sredstev v realni vrednosti. Do sredstev iz naslova 
razpisa niso upravičena podjetja, ki investirajo v objekt 
izključno za dejavnosti na področju trgovine.

Upravičenec, ki ne zgradi ali ne zgradi objekta 
v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere 
mu je bilo sofinancirano plačilo komunalnega prispevka 
ali ne izpolni pogojev iz prve alineje tega člena, mora vr-
niti subvencijo v celoti, vključno z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi. Izpolnjevanje teh pogojev se preverja v rokih 
določenih v odloku in s pogodbo.

VI. Upravičeni stroški: upravičen strošek sofinanci-
ranja investicij v izgradnjo pro izvodnih, obrtnih in objek-
tov za izvajanje turistične ter razvojno –raziskovalne 
dejavnosti je strošek komunalnega prispevka zavezanca 
za plačilo.

VII. Višina odobrenih sredstev
Komunalni prispevek se sofinancira v višini naj-

več 80 % vrednosti posameznega faktorja dejavnosti 
iz 12. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka 
za območje Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, 
5/14) ter indeksa Cpij in Ctij do največ 50 % vrednosti 
posameznega indeksa iz 7. člena navedenega odloka.

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upra-
vičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega 
razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zapro-
šenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpolo-
žljivih sredstev.

VIII. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo 
pogoje

Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale 
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom jav-
nega razpisa bodo ocenjena na osnovi naslednjih meril:

Kvantitativna merila: (vlogo po kvantitavnih merilih 
oceni organ Mestne občine Nova Gorica, pristojen za 
gospodarstvo)

Zap. 
št.

Naziv skupine Št. 
možnih 

točk

Št. 
doseženih 

točk

1. Projekcija zaposlitev 
v času od 1 do 3 let po 
realizaciji investicije

20

2. Vrsta investicije 10
3. Vpliv na 

okolje(točkovni 
elementi tega merila 
se seštevajo)

5

4. Neto tlorisna površina 
(v m2)

15

5. Tržna naravnanost 5
6. Sodobna tehnologija 15

Skupaj 70
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Kvalitativna merila:

Zap. 
št.

Naziv skupine Pozitivno 
mnenje

Negativno 
mnenje

1. Ekonomska upraviče-
nost projekta – tržišče

2. Ekonomska upraviče-
nost projekta – real-
nost izvedbe projekta

Vlogo po kvalitativnih merilih oceni komisija za 
spodbujanje podjetništva. Ocena se poda na podlagi 
bonitetne ocene prijavitelja, vsebine poslovnega načrta, 
referenc podjetja in ekonomske upravičenosti investicije 
glede na situacijo na trgu.

Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-
stavni del razpisne dokumentacije (poglavje 2.17).)

Projekt, ki je prejel 30 ali več točk od možnih 70 točk 
po kvantitativnih merilih preide v analizo s kvalitativnimi 
merili. V primeru, da je vloga prejela manj kot 30 točk 
po kvantitativnih merilih, takoj pridobi mnenje negativno 
mnenje v kvalitativnem delu in ne more biti sofinancirano 
iz naslova javnega razpisa.

Komisija za spodbujanje podjetništva pripravi predlog 
prejemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in ustre-
zne vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne občine 
Nova Gorica za sprejetje odločitve oziroma sklepa o odo-
britvi sofinanciranja odobrene vloge. Na podlagi sklepa 
o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov odobrene 
vloge prejme podjetje državno pomoč, skladno z zaproše-
nimi sredstvi in s točko V. (Pogoji za dodelitev nepovratnih 
sredstev) ter točko VII. (upravičeni stroški) tega razpisa. 
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da 
skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja odobrenih 
vlog, ki so dosegle prag števila točk in pridobile pozitivno 
mnenje po kvalitativnih merilih presega razpoložljiva sred-
stva si komisija za spodbujanje podjetništva pridružuje 
pravico, da sredstva dodeli glede na višino doseženih 
točk po kvantitativnih merilih prednost pri dodelitvi sred-
stev bodo imele vloge z višjim številom točk.

V primeru enakega števila točk, po kvantitativnih 
merilih imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več 
točk pri merilu projekcija zaposlitev v času od 1 do 3 let 
po realizaciji investicije, nadalje pri merilu vrsta investi-
cije, nadalje pri merilu neto tlorisna površina, nadalje pri 
merilu sodobna tehnologija, nato pri merilu tržna narav-
nanosti in nazadnje pri merilu vpliv na okolje.

Metodologija ocenjevanja vlog in meril je določena 
skladno z odlokom.

IX. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za ka-
terega so namenjena razpisana proračunska sredstva 
iz točke IV. je proračunsko leto 2015. Sredstva bodo 
dodeljena tistim investicijskim projektom, ki so bili ali 
bodo realizirani v času od 27. 12. 2014 do najkasneje 
21. 12. 2015.

X. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in 
razpisni roki

Javni razpis je odprt do vključno 16. 11. 2015. Pri-
javitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do 

vključno 16. 11. 2015. Kot pravočasna se šteje vloga, 
ki bo najkasneje do 16. 11. 2015 do 15. ure prispela po 
pošti oziroma bo osebno oddana na naslov Mestna ob-
čina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova 
Gorica (soba 36, 1. nadstropje).

Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih 
razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge, 
s sklepom zavrže pristojni organ.

Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici 
z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in 
brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za 
sofinanciranje investicij v izgradnjo pro izvodnih, obrtnih 
in objektov za izvajanje turistične ter razvojno –razi-
skovalne dejavnosti in s polnim nazivom in naslovom 
pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo 
na javni razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga 
prilepite na prvo stran ovojnice.

Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumen-
tacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Pristojni 
organ Mestne občine Nova Gorica lahko od prijavitelja 
zahteva na vpogled originale dokazil. Pristojni organ 
lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, 
s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave 
iz vloge.

Odpiranje prispelih vlog bo 17. 11. 2015. Pristojni 
organ bo v roku 8 delovnih dni od odpiranja pisno pozval 
tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile formalno popolne, 
da jih dopolnijo. Formalno nepopolne vloge, ki jih prija-
vitelj v postavljenem roku ne dopolni, zavrže pristojni 
organ s sklepom. Po preteku roka iz tega odstavka do-
datne dopolnitve vlog niso možne.

Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce 
in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumenta-
cija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt 
oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravi-
čenimi stroški.

Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sred-
stev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka 
razpisa.

XI. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili pri-

javiteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni 
občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova 
Gorica (III. nadstropje, soba št. 4), vsak delovni dan med 
9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posre-
duje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj na-
vedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig 
razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi 
na spletni strani: http://www.nova-gorica.si.

Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan, 
med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in go-
spodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica, 
na tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič) 05/33-50-131 
(Bojana Marinič), Morebitna vprašanja je mogoče po-
sredovati kontaktnim osebam tudi po elektronski pošti: 
Tanja.Gregorcic@nova-gorica.si.

Mestna občina Nova Gorica
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 Ob-1944/15

Svet Zavoda za šport in turizem Medvode na podla-
gi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
451/1994 – Odl. US, 8/96, 18/98 – Odl. US, 36/2000 – 
ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 13. člena Odloka o ustano-
vitvi javnega zavoda »Zavod za šport in turizem Medvo-
de« (Uradni list RS, št. 70/05 in 43/13) razpisuje prosto 
delovno mesto

direktorja
javnega zavoda (m/ž) »Zavod za šport in turizem 

Medvode«
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba ali najmanj visoka stro-

kovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem 
oziroma magistrska izobrazba (2. bolonjske stopnje)

– pet let delovnih izkušenj na podobnih delih,
– strokovno poznavanje področja delovanja javne-

ga zavoda,
– znanje osnovne stopnje za delo z računalnikom 

in uporabe informacijskih tehnologij,
– izpolnjevanje ostalih zakonskih pogojev.
K prijavi morajo kandidati priložiti:
– Življenjepis z opisom delovnih izkušenj, iz kate-

rega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih 
delovnih izkušenj na podobnih delih. Kot delovne izku-
šnje na podobnih delih se štejejo izkušnje na vodstvenih 
ali vodilnih delovnih mestih, za katera se zahteva razpi-
sana stopnja izobrazbe.

– Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena.

– Program razvoja Zavoda za šport in turizem 
Medvode za obdobje štirih let. Strokovno poznavanje 
področja delovanja javnega zavoda kandidat izkazuje 
s predloženim programom razvoja Zavoda za šport in 
turizem Medvode za mandatno obdobje.

– Izjavo o znanju osnovne stopnje za delo z raču-
nalnikom in uporabe informacijskih tehnologij, iz katere 
mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna 
institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno. Kot 
dokazilo o znanju osnovne stopnje za delo z računalni-
kom in uporabe informacijskih tehnologij se šteje pisna 
izjava kandidata o znanju uporabe urejevalnikov besedil 
in preglednic ter delo z bazami podatkov.

– Izjavo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev.

– Izjavo, da zoper kandidata ni bila vložena pravno-
močna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

– Izjavo kandidata, da za namen tega razpisa dovo-
ljuje Svetu Zavoda za šport in turizem Medvode pridobiti 
zgoraj navedene podatke iz uradnih evidenc.

Izbrani kandidat bo, po soglasju Občinskega sveta 
Občine Medvode, s strani Sveta Zavoda za šport in 
turizem Medvode imenovan za dobo štirih let. Nastop 
dela bo predvidoma 1. julija 2015. Po poteku mandatne 
dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.

Razpisi delovnih mest

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje s pri-
poročeno pošto v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na 
razpis – direktor Zavoda za šport in turizem Medvode – 
Ne odpiraj!«, na naslov Zavod za šport in turizem Med-
vode, Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode, in sicer 
v roku 20 dni od objave v Uradnem listu RS.

Obravnavane bodo le pravočasne in popolne vloge. 
Nepopolne vloge bodo izločene in zavržene.

Za pravočasno prijavo se šteje prijava, ki je bila na 
dan roka za oddajo oddana s poštnim žigom in posla-
na priporočeno na naslov: Zavoda za šport in turizem 
Medvode.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje 
v tridesetih dneh od izbire.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi 
z razpisom je Ines Iskra, tel. 01/36-26-222 in e-naslov: 
ines@zstmedvode.si.

Svet Zavoda za šport in turizem Medvode

 Ob-1950/15

Svet Centra za socialno delo Sevnica razpisuje na 
podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
23/07 – popr., 41/07 – popr. in 114/06 – ZUTPG), 12. čle-
na Statuta Centra za socialno delo Sevnica in 4. člena 
Odloka o spremembah Odloka o preoblikovanju Centra 
za socialno delo Sevnica v javni socialno varstveni za-
vod ter sklepa 5. redne seje sveta zavoda z dne 16. 4. 
2015, prosto delovno mesto

direktorja
Centra za socialno delo Sevnica

Uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se 
uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

Za direktorja Centra je lahko izbran kandidat, ki 
poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobraz-
bo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let de-
lovnih izkušenj ali da ima višjo strokovno izobrazbo iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu, 20 let delovnih 
izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih 
delovnih mestih na področju socialnega varstva,

– da ima opravljen strokovni izpit po Zakonu o so-
cialnem varstvu,

– da ima opravljen program za vodenje socialno 
varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica 
Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splo-
šno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za 
vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od 
začetka opravljanja nalog direktorja.

Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazati 
s pisnimi listinami.

Poleg tega morajo kandidati predložiti kratek ži-
vljenjepis, kjer bodo predstavljene izkušnje pri delu, 
ter program in vizijo dela socialno varstvenega zavoda 
(CSD Sevnica).

Mandat direktorja traja 5 let. Pričetek mandata je 
1. oktobra 2015.
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Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili priporočeno 
po pošti na naslov: Svet Centra za socialno delo Sev-
nica, Trg svobode 9, Sevnica, z oznako »Ne odpiraj – 
razpis za direktorja«.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa. Prijavljeni 
kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30. dneh od dneva 
poteka razpisa.

Svet Centra za socialno delo Sevnica

Št. 0141-6/2015/1 Ob-1951/15

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju jav-
nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 
35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 
8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in tretjega od-
stavka 8. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda 
Slovenski etnografski muzej (Uradni list RS, št. 60/03 
in 11/09), Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za 
delovno mesto

direktorja
javnega zavoda Slovenski etnografski muzej
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, 

ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ene izmed strok, zastopa-

nih v dejavnosti muzeja;
– najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje 

področja dela muzeja;
– 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 rav-
ni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo 
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiri-
letno 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 slo-
venščine po javno veljavnem izobraževalnem programu 
ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da 
visoko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspe-
šno 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 ak-
tivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šo-
lal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, 
srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to ma-
terni 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 sve-
tovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem 
izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola 
tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih sre-
čanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješol-
skem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega 
je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika 
uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazi-
lom, 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 morajo biti razvidna vrsta študijske-

ga programa in smer izobrazbe ter leto 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 oziro-

ma 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-
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 izo-
braževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je 
bilo znanje pridobljeno.

Ministrica za kulturo bo izbranega kandidata, 
po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta jav-
nega zavoda, imenovala za direktorja javnega zavoda 
za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo 
o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta javne-
ga zavoda Slovenski etnografski muzej.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pri-
pisom »Javni razpis – direktor – Slovenski etnografski 
muzej« v enaindvajsetih dneh po objavi javnega raz-
pisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 
1000 Ljub ljana ali na elektronski naslov ministrstva: 
gp.mk@gov.si.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi 
z javnim razpisom je Vesna Rifelj, tel. 01/369-59-73.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Ministrstvo za kulturo

Št. 247/2015 Ob-1952/15

Upravni odbor Socialne zbornice Slovenije, skladno 
z deseto alineo 43. člena in 54. členom Statuta Socialne 
zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 59/02 in 108/07), 
razpisuje delovno mesto

generalnega sekretarja (m/ž)
Socialne zbornice Slovenije  
za mandatno obdobje 4 let

Splošni pogoji za razpisano delovno mesto so:
– najmanj visoka strokovna ali univerzitetna izo-

brazba v skladu z 69. členom Zakona o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 
62/10 – ZUPJS in 57/12),

– pet let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih 
delovnih nalogah,

– strokovni izpit na področju socialnega varstva 
(69. člen Zakona o socialnem varstvu),

– organizacijske sposobnosti in sposobnosti vode-
nja.

Poleg splošnih pogojev, ki jih določa Statut zborni-
ce, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje posebne 
pogoje:

– višja raven znanja angleškega ali drugega sve-
tovnega jezika,
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– ustno in pisno izražanje v slovenskem jeziku,
– poznavanje dela z računalnikom v okolju MS Win-

dows in standardna uporaba ostalih PC orodij,
– poznavanje EU institucij in postopkov odločanja.
Delovno področje:
– dela in naloge v skladu s 55. členom Statuta So-

cialne zbornice Slovenije.
Prijava kandidata mora vsebovati:
1. življenjepis po Europassovi predlogi z navedbo 

pridobljenih znanj in veščin,
2. dokazila o izpolnjevanju pogojev glede zahteva-

ne stopnje izobrazbe iz katere mora biti razvidna smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena,

3. opis delovnih izkušenj (dosedanje zaposlitve), iz 
katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahte-
vanih delovnih izkušenj.

4. pisno izjavo o zahtevni ravni znanja tujega jezika,
5. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in 
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev,

– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožni-
ca zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti,

6. pisno predstavitev programa dela zbornice za 
naslednje 4-letno mandatno obdobje (prioritetna podro-
čja, konkretne rešitve, predlog aktivnosti in programov, 
kar predstavlja vizijo razvoja zbornice v prihodnjem ob-
dobju).

Predviden nastop dela 1. 9. 2015 po potrditvi na seji 
UO Socialne zbornice Slovenije.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno raz-
merje za določen čas 4-letnega mandatnega obdobja, ki 
bo natančneje opredeljeno v individualni pogodbi o za-
poslitvi. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih 
Socialne zbornice Slovenije.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje 
v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni razpis za delovno 
mesto generalni sekretar Socialne zbornice Slovenije«, 
na naslov: Socialna zbornica Slovenije, Komisija za vo-
litve in imenovanja, Koseška cesta 8, Ljub ljana, in sicer 
v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS in na spletni 
strani Socialne zbornice Slovenije. Za pisno obliko pri-
jave se ne šteje elektronska oblika.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
zadnji dan roka za oddajo do 14. ure prijava osebno od-
dana v tajništvu Socialne zbornice Slovenije, Koseška 
cesta 8, Ljub ljana, ali če je zadnji dan roka oddana na 
pošti kot pisemska pošiljka do 24. ure.

Kandidati bodo o rezultatih javnega razpisa obve-
ščeni predvidoma v roku 30 dni od objave razpisa.

Informacije o izvedbi javnega razpisa dobi-
te na spletni strani Socialne zbornice Slovenije in 
tel. 01/292-73-10. V besedilu razpisa so uporabljeni 
izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, kot nevtralni za 
moški in ženski spol.

Upravni odbor Socialne zbornice Slovenije

Št. 71/15 Ob-1970/15

Na podlagi 21., 22, 23., in 24. člena Statuta javnega 
zavoda ZD Zagorje in sklepa sveta zavoda z dne 17. 4. 
2015, svet zavoda ZD Zagorje razpisuje delovno mesto

direktorja
javnega zavoda ZD Zagorje

za mandatno dobo 4 leta.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora 

kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
– da ima pet let delovnih izkušenj,
– dodatna znanja s področja financ ali manage-

menta.
Kandidati naj svoje prijave, opremljene z dokazili 

o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo v 8 dneh po 
objavi razpisa v zaprti kuverti z oznako na »na razpis« 
na naslov ZD Zagorje, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje 
ob Savi.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni od 
dneva objave razpisa.

Zdravstveni dom Zagorje

Št. 48/2015 Ob-1994/15

Na podlagi 20., 34. in 35. člena Statuta Doma upo-
kojencev Polzela, 34. člena Zakona o zavodih (Uradni 
list RS, št. 12/91, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06) in v skladu 
s sprejetim sklepom na 10. redni seji dne 21. 4. 2015, 
Svet Doma upokojencev Polzela, Pot v Šenek 7, 3313 
Polzela, objavlja razpis za prosto delovno mesto:

direktorja
Doma upokojencev Polzela (m/ž)

Za direktorja doma je lahko imenovan kandidat, ki 
poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje 
še naslednje pogoje:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 
56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Ura-
dni list RS, št. 36/04 – ZSV-UPB1), 5 let delovnih izku-
šenj in opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu,

– opravljen program za vodenje socialnovarstve-
nega zavoda, oziroma ga bo moral opraviti najkasneje 
v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktor-
ja, sicer mu mandat preneha na podlagi zakona,

– ne glede na določbe prve alineje je lahko kandidat 
tudi oseba, ki ima končano višjo strokovno izobrazbo 
iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let 
delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih 
in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega 
varstva ter opravljen strokovni izpit po Zakonu o soci-
alnem varstvu.

Direktor bo imenovan za mandatno dobo 5 let. Pri-
četek mandata je 1. 9. 2015.

Ob prijavi na razpis mora kandidat predložiti pro-
gram dela Doma upokojencev Polzela.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih po-
gojev, o dosedanjem delu in s kratkim življenjepisom naj 
kandidati pošljejo v roku 15 dni po objavi v zaprti ovojnici 
na naslov: Svet Doma upokojencev Polzela, Pot v Še-
nek 7, 3313 Polzela, z oznako: »za razpis za direktorja« 
in s pripisom »Ne odpiraj«. Glede na to, da je zadnji dan 
15-dnevnega roka sobota, se za zadnji dan roka šteje 
naslednji delovni dan. Tako bodo veljavne tiste pisne pri-
jave, ki bodo na zgoraj opisan način priporočeno oddane 
na pošto najkasneje do vključno 11. 5. 2015.

O izbiri bodo prijavljeni kandidati obveščeni v za-
konitem roku.

Svet Doma upokojencev Polzela
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Št. 35400-1/2014-4 Ob-1978/15

Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. 
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13), enajste 
alineje prvega odstavka 25. člena Akta o ustanovitvi 
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada 
(Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) ter 
prvega odstavka 4. člena Splošnih pogojev poslovanja 
Eko sklada št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani 
http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljeva-
nju: 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, 5/15 in 21/15) se spremeni 
tako kot sledi:

Besedilo 2. točke (»2. Višina sredstev«) se spreme-
ni tako, da se glasi:

»Višina sredstev po tem pozivu znaša 14 milijo-
nov EUR«.

V prvem odstavku 5. točke (»5. Rok in način pri-
jave«) se datum »31. 5. 2015« nadomesti z datumom 
»15. 9. 2015«.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Št. 900-7/2015 Ob-1974/15

Na podlagi prvega in drugega odstavka 146 c. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNa-
črt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12, 92/13 in 38/14; v nadaljevanju: ZVO-1), enajste 
alineje prvega odstavka 25. člena Akta o ustanovitvi Eko 
sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni 
list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) ter v skladu 
s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenske-
ga okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 (obja-
vljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumen-
ti/spp.pdf; v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) in 
v skladu s Programom za izboljšanje energetske učin-
kovitosti Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega 
sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega 
načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega 
sklada, za leto 2015 potrjenega skladno s četrtim od-
stavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list 
RS, št. 17/14) s strani Vlade Republike Slovenije s skle-
pom številka 47602-8/2015/6 z dne 2. 4. 2015, Eko 
sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: 
Eko sklad), objavlja

javni poziv 29SUB-OB15
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove 

naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje 
energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet in namen javnega poziva so nepovratne 

finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih 

Druge objave

virov energije in večje energijske učinkovitosti stano-
vanjskih stavb na območju Republike Slovenije, v okviru 
naslednjih ukrepov:

A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v sta-
novanjski stavbi,

B – vgradnja kurilne naprave za centralno ogreva-
nje stanovanjske stavbe na lesno biomaso,

C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogreva-
nje stanovanjske stavbe,

D – priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske 
stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije,

E – vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zuna-
njega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi,

F – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvo-
stanovanjske stavbe,

G – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neo-
grevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski 
stavbi,

H – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote 
odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,

I – gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj nič 
energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe,

J – celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanj-
ske stavbe,

K – nakup stanovanjske enote v tri- in večstano-
vanjski stavbi, prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj 
nič energijskem razredu.

A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v sta-
novanjski stavbi

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dode-
li za nakup in vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema 
s ploščatimi ali vakuumskimi sprejemniki sončne energi-
je (SSE) in za sisteme s toplozračnimi sprejemniki sonč-
ne energije, ki morajo biti preizkušeni s standardi SIST 
EN 12975-1, -2 oziroma SIST EN 12976-1, -2.

B – vgradnja kurilne naprave za centralno ogreva-
nje stanovanjske stavbe na lesno biomaso

Pravica do nepovratne finančne spodbude se do-
deli za nakup in vgradnjo kurilne naprave (KN) na lesno 
biomaso, in sicer na sekance, pelete ali polena, ki bo pri-
klopljena na centralno ogrevanje in mora imeti naslednje 
toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni 
toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emi-
sij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vre-
dnost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 400 
mg/m3, določene po standardu SIST EN 303-5. Peletna 
peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ki bo pri-
klopljena na centralno ogrevanje, mora imeti naslednje 
toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni to-
plotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij 
celotnega prahu mora biti manjša od 20 mg/m3, vrednost 
emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250 mg/m3, 
določene po standardu SIST EN 14785. Vrednosti emisij 
kurilne naprave morajo biti določene pri normni tempe-
raturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti 
kisika 13 % v suhih dimnih plinih.

Kurilna naprava z ročnim polnjenjem goriva (npr. 
s poleni) mora imeti za optimalno zgorevanje vgrajeno 
lambda sondo in prigrajen vodni toplotni zbiralnik (VTZ) 
s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prosto-
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ra z gorivom, vodni toplotni zbiralnik pa mora imeti tudi 
prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne 
moči naprave. Kurilna naprava z avtomatskim polnje-
njem goriva (npr. s peleti, sekanci), z izjemo peletne peči 
z vodnim toplotnim prenosnikom (kamina), mora imeti 
prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 
20 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. Vodnega 
toplotnega zbiralnika ni potrebno prigraditi napravi z av-
tomatskim polnjenjem goriva in z možnostjo regulacije 
moči takrat, ko kurilna naprava dosega vrednosti emisij 
snovi v zrak skladno z zahtevami tega javnega poziva 
tudi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave (nižja 
ali enaka 30 % nazivne moči), določene po standardu 
SIST EN 303-5.

Kurilna naprava, ki omogoča uporabo dveh ali več 
vrst goriv (npr. polena in peleti), mora izpolnjevati v pr-
vem odstavku te točke navedene toplotno-tehnične ka-
rakteristike za vse vrste goriv in tudi zahteve drugega 
odstavka iste točke za posamezno vrsto goriva.

C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogreva-
nje stanovanjske stavbe

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dode-
li za nakup in vgradnjo ogrevalne toplotne črpalke tipa 
voda-voda, zemlja-voda in zrak-voda. Toplotna črpalka 
mora dosegati grelna števila pri zahtevanih pogojih, kot 
izhaja iz spodnje tabele:

Tip ogrevalne toplotne črpalke
Grelno 
število 
(COP)

Pogoj

voda/voda 5,2 W10/W35
zemlja/voda 4,4 B0/W35
zemlja/voda (direktni uparjal-
nik) 4,6 E4/W35

zrak/voda 3,5 A2/W35

Grelna števila morajo biti določena po standardu 
SIST EN 14511-2, -3.

Pri ogrevalni toplotni črpalki z zvezno regulacijo 
moči je za določitev grelnega števila pri navedenem 
pogoju, kot je določeno v zgornji tabeli, še sprejemljiva 
delna moč, ki je enaka ali večja od 60 % največje moči 
naprave, oziroma pri toplotni črpalki zrak/voda enaka ali 
večja 60 % moči pri pogoju A-7/W35.

D – priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske 
stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dode-
li za nakup in vgradnjo nove toplotne postaje, ki bo za-
menjala obstoječo kurilno napravo in bo priključena na 
sistem daljinskega ogrevanja na obnovljiv vir energije.

E – vgradnja energijsko učinkovitega lesenega 
zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski 
stavbi

Pravica do nepovratne finančne spodbude se do-
deli za zamenjavo obstoječega zunanjega stavbnega 
pohištva, t.j. oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev, 
z vgradnjo novega energijsko učinkovitega lesenega zu-
nanjega stavbnega pohištva s toplotno prehodnostjo UW 
≤ 1,1 W/m2K, vgrajeno trojno zasteklitvijo in z energijsko 
učinkovitim distančnikom s ψ ≤ 0,060 W/mK. Lastnosti 
zunanjega stavbnega pohištva morajo biti določene po 
standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010.

Okna, balkonska vrata in fiksne zasteklitve mora-
jo biti vgrajeni skladno z navodili pro izvajalca oziroma 
dobavitelja zunanjega stavbnega pohištva ter skladno 
z navodili pro izvajalca oziroma dobavitelja pritrdilnih in 
tesnilnih materialov na predhodno pripravljeno odprtino. 
Tesnjenje med konstrukcijo in okvirjem mora biti izvede-

no po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno 
v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje zuna-
njega stavbnega pohištva. Upoštevani bodo le sistemi, 
izvedeni s paroneprepustnim in zrakotesnim tesnilnim 
materialom na notranji strani, paroprepustnim, vodote-
snim in vetrno zaščitnim materialom na zunanji strani ter 
toplotno in zvočno izolacijskim materialom med notranjim 
in zunanjim tesnilnim materialom. Za ostale sistemske 
rešitve mora biti predloženo poročilo neodvisne institucije 
o preizkušanju celotnega sistema tesnjenja.

F – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvo-
stanovanjske stavbe

Pravica do nepovratne finančne spodbude se do-
deli za nakup in vgradnjo fasadnega sistema z najmanj 
18 cm toplotne izolacije, pri čemer lahko toplotna prevo-
dnost toplotne izolacije znaša λ ≤ 0,045 W/mK. Debelina 
toplotne izolacije fasadnega sistema je lahko tudi manj-
ša, če je izkazano razmerje λ/d ≤ 0,250 W/m2K. Navede-
no razmerje mora biti izkazano tudi v primeru fasadnega 
sistema s toplotno izolacijo iz naravnih materialov, in 
sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ).

V primeru, da je na stanovanjski stavbi že vgrajen 
fasadni sistem s toplotno izolacijo, se lahko izvede na-
ložba z dodatno toplotno izolacijo. Pri izračunu potrebne 
dodatne nove toplotne izolacije se upošteva vrednost 
toplotne prevodnosti obstoječe toplotne izolacije λ = 
0,045 W/mK in debelina obstoječe toplotne izolacije 
(dobst), ki je razvidna iz merilnega traku na fotografiji ob-
stoječega stanja.

Z dodano novo izolacijo je potrebno izpolniti zahte-
ve po naslednji enačbi, s katero se zagotovi zahtevano 
razmerje λ/d ≤ 0,250 W/m2K:

d����	
0,045W mK� � d����	

λ���� � 4,0	m�K W�

G – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neo-
grevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski 
stavbi

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli 
za nakup in vgradnjo toplotne izolacije strehe ali stropa 
proti neogrevanemu prostoru z najmanj 30 cm toplotne 
izolacije, pri čemer lahko toplotna prevodnost toplotne 
izolacije znaša λ ≤ 0,045 W/mK. Debelina toplotne izo-
lacije (d) strehe je lahko tudi manjša, če je izkazano raz-
merje λ/d ≤ 0,150 W/m2K. Navedeno razmerje λ/d ≤ 0,150 
W/m2K mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje narav-
nih toplotno izolacijskih materialov, in sicer ne glede na 
vrednost toplotne prevodnosti (λ). Pri navedenem izraču-
nu razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne upošteva.

H – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote 
odpadnega zraka v stanovanjski stavbi

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dode-
li za nakup in vgradnjo ene od oblik centralnega siste-
ma prezračevanja ali lokalnih naprav za prezračevanje 
z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacijo). 
Naprave za centralno prezračevanje morajo skladno 
z rezultati meritev po standardu SIST EN 308 izkazo-
vati vsaj 80 % energijsko učinkovitost vračanja toplote 
odpadnega zraka pri povprečnem obratovalnem pretoku 
centralnega sistema in specifično rabo električne ener-
gije za pogon največ 0,45 W/(m3/h). Naprave za lokalno 
prezračevanje morajo dosegati vsaj 65 % energijsko 
učinkovitost pri vračanju toplote odpadnega zraka.

I – gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj nič 
energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe

Pravica do nepovratne finančne spodbude se do-
deli za gradnjo ali nakup nove eno- ali dvostanovanjske 
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stavbe, katere energijska učinkovitost mora biti v se-
gmentu računske rabe energije za ogrevanje (Qh), iz-
računane po metodi za pasivne stavbe »PHPP«, manj-
ša ali enaka 15 kWh/m2a. Navedena vrednost Qh se, 
ne glede na dejansko lokacijo gradnje stanovanjske 
stavbe, izračuna za klimatske podatke mesta Ljub ljana 
(T1996-2005/J1981-2000), ki so objavljeni na spletni 
strani Eko sklada.

Ustreznost načrtovane gradnje pasivne oziroma 
skoraj nič energijske nove eno- ali dvostanovanjske 
stavbe se preverja na podlagi izračuna »PHPP«, pro-
jekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD (vodil-
na mapa, načrt arhitekture) ter projekta za izvedbo PZI 
(načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja in 
prezračevanja, izdelano v merilu 1:50).

Dovoljena je le vgradnja zunanjega stavbnega po-
hištva (okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vho-
dna vrata, ipd.) s toplotno prehodnostjo U ≤ 0,9 W/m2K, 
skladno s standardom SIST EN 14351-1:2006+A1:2010 
z najmanj trojno zasteklitvijo, in sicer po načelu tesnjenja 
v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL.

Obvezna je vgradnja ene od oblik centralnega sis-
tema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zra-
ka. Naprave za centralno prezračevanje morajo skladno 
z rezultati meritev po standardu SIST EN 308 izkazovati 
vsaj 80 % energijsko učinkovitost vračanja toplote odpa-
dnega zraka pri povprečnem obratovalnem pretoku cen-
tralnega sistema in specifično rabo električne energije 
za pogon največ 0,45 W/(m3/h).

Dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev to-
plote z visoko energijsko učinkovitostjo. V primeru upo-
rabe fosilnih goriv so dovoljene le kondenzacijske plinske 
kurilne naprave. Stavba mora najmanj 25 % toplotnih po-
treb pokriti iz obnovljivih virov energije. Delež obnovljivih 
virov energije se pri toplotni oskrbi lahko zagotovi s spre-
jemniki sončne energije ali drugim sistemom z uporabo 
obnovljivih virov energije. Neposredno ogrevanje stavbe 
in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 
10 % skupnih letnih toplotnih potreb stavbe.

Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri če-
mer mora znašati izmerjena vrednost pri ugotavljanju te-
snosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN 13829: 
n50 ≤ 0,6 h-1.

J – celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanj-
ske stavbe

Pravica do nepovratne finančne spodbude se do-
deli za celovito obnovo starejše eno-ali dvostanovanjske 
stavbe, katere energijska učinkovitost bo v segmentu 
računske rabe energije za ogrevanje (Qh), izračunane po 
metodi za pasivne stavbe »PHPP«, manjša ali enaka 35 
kWh/m2a. Navedena vrednost Qh se, ne glede na dejan-
sko lokacijo stanovanjske stavbe, izračuna za klimatske 
podatke mesta Ljub ljana (T1996-2005/J1981-2000), ki 
so objavljeni na spletni strani Eko sklada.

Ustreznost načrtovane obnove starejše eno- ali 
dvostanovanjske stavbe se preverja na podlagi izraču-
na »PHPP« za obstoječe in obnovljeno stanje, starega 
oziroma novega projekta za pridobitev gradbenega do-
voljenja PGD (načrt arhitekture) ter projekta za izvedbo 
obnove PZI (načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij 
ogrevanja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50).

Dovoljena je le vgradnja zunanjega stavbnega po-
hištva (okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vho-
dna vrata, ipd.) s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,0 W/m2K, 
skladno s standardom SIST EN 14351-1:2006+A1:2010, 
z najmanj trojno zasteklitvijo, in sicer po načelu tesnjenja 
v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL.

Obvezna je vgradnja ene od oblik centralnega sis-
tema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zra-

ka. Naprave za centralno prezračevanje morajo skladno 
z rezultati meritev po standardu SIST EN 308 izkazovati 
vsaj 80 % energijsko učinkovitost vračanja toplote odpa-
dnega zraka pri povprečnem obratovalnem pretoku cen-
tralnega sistema in specifično rabo električne energije 
za pogon največ 0,45 W/(m3/h).

Dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev to-
plote z visoko energijsko učinkovitostjo. Stavba mora 
najmanj 25 % toplotnih potreb pokriti iz obnovljivih virov 
energije. Delež obnovljivih virov energije se pri toplotni 
oskrbi lahko zagotovi s sprejemniki sončne energije ali 
drugim sistemom z uporabo obnovljivih virov energije. 
Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z ele-
ktrično energijo ne sme presegati 10 % skupnih letnih 
toplotnih potreb stavbe.

Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri če-
mer mora znašati izmerjena vrednost pri ugotavljanju te-
snosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN 13829: 
n50 ≤ 1,2 h-1.

K – nakup stanovanjske enote v tri- in večstano-
vanjski stavbi, prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj 
nič energijskem razredu

Pravica do nepovratne finančne spodbude se do-
deli le za nakup stanovanja v celovito obnovljeni tri- ali 
večstanovanjski stavbi, katere energijska učinkovitost 
bo v segmentu računske rabe energije za ogrevanje 
stavbe (Qh), izračunane po metodi za pasivne stavbe 
»PHPP«, manjša ali enaka 15 kWh/m2a. V primeru več-
namenske stavbe se izračun energijske učinkovitosti 
omeji zgolj na stanovanjski del stavbe. Vrednost Qh se, 
ne glede na dejansko lokacijo tri- in večstanovanjske 
stavbe, izračuna za klimatske podatke mesta Ljub ljana 
(T1996-2005/J1981-2000), ki so objavljeni na spletni 
strani Eko sklada.

Ustreznost prenovljene tri- in večstanovanjske stav-
be, v kateri je stanovanjska enota, ki je predmet nakupa, 
se preverja na podlagi izračuna »PHPP«, projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja PGD (vodilna mapa, 
načrt arhitekture) ter projekta za izvedbo PZI (načrt ar-
hitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja in prezrače-
vanja, izdelano v merilu 1:50).

Vgrajeno mora biti zunanje stavbno pohištvo (okna, 
fiksne zasteklitve, balkonska vrata) s trojno zasteklitvi-
jo in s toplotno prehodnostjo U ≤ 0,9 W/m2K, skladno 
s standardom SIST EN 14351-1:2006+A1:2010, in sicer 
po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno 
v smernici RAL.

Vgrajena mora biti ena od oblik centralnega sistema 
prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadne-
ga zraka. Naprave za centralno prezračevanje morajo 
skladno z rezultati meritev po standardu SIST EN 308 
izkazovati vsaj 80 % energijsko učinkovitost vračanja 
toplote odpadnega zraka pri povprečnem obratovalnem 
pretoku centralnega sistema ter specifično rabo električ-
ne energije za pogon največ 0,45 W/(m3/h).

Vgrajen mora biti generator toplote z visoko ener-
gijsko učinkovitostjo. V primeru uporabe fosilnih goriv 
je dovoljena le kondenzacijska plinska kurilna naprava. 
Stavba mora najmanj 25 % toplotnih potreb pokriti iz 
obnovljivih virov energije. Delež obnovljivih virov ener-
gije se pri toplotni oskrbi lahko zagotovi s sprejemniki 
sončne energije ali drugim sistemom z uporabo obno-
vljivih virov energije. Neposredno ogrevanje stavbe in 
sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 
10 % skupnih letnih toplotnih potreb stavbe.

Obvezen je opravljen preizkus zrakotesnosti po-
sameznih stanovanj ali preizkus celotne tri- in večsta-
novanjske stavbe ali preizkus delov stavbe, pri čemer 
mora izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obo-
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dnih konstrukcij skladno s standardom SIST EN 13829 
znašati n50 ≤ 0,60 h-1.

2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne 
spodbude ter priznani stroški naložbe

a) Vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih 

spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena 
Energetskega zakona zagotavljajo s prispevkom na 
rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki 
bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, 
tekoča in plinasta goriva.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu zna-
ša 14.000.000 EUR.

b) Višina nepovratne finančne spodbude za posa-
mezne ukrepe

Za posamezen ukrep, ki je predmet javnega poziva 
in bo izveden na določeni nepremičnini, je možno dode-
liti največ eno nepovratno finančno spodbudo.

A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v sta-
novanjski stavbi

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 
25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 
200 EUR na m2 svetle oziroma aperturne površine spre-
jemnikov sončne energije in se lahko dodeli za največ 
20 m2 sprejemnikov sončne energije na posamezno 
stanovanje.

Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije;
– nakup in vgradnjo hranilnika toplote in/ali toplo-

tnega zbiralnika;
– vmesne povezave, črpalke, krmilne in varovalne 

elemente sistema.
B – vgradnja kurilne naprave za centralno ogreva-

nje stanovanjske stavbe na lesno biomaso
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 

25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 
2.000 EUR za kurilno napravo na sekance, pelete in po-
lena ter za kamine oziroma peči na pelete za centralno 
ogrevanje stavb.

Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo ene kurilne naprave;
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega pri-

ključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov;
– nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, tran-

sportnega in varnostnega sistema, krmilne opreme, hra-
nilnika toplote, toplotnega zbiralnika, povezovalnih ar-
matur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje.

C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogreva-
nje stanovanjske stavbe

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 
25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

– 2.500 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa 
voda/voda ali zemlja/voda;

– 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko 
zrak/voda.

Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo ene ogrevalne toplotne črpalke;
– nakup in vgradnjo hranilnika toplote, toplotnega 

zbiralnika ter povezavo s toplotno črpalko;
– cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote, 

ustrezno varovalno in krmilno opremo.
D – priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske 

stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 

25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 
1.000 EUR na posamezno stanovanje.

Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne postaje s pripadajoči-

mi inštalacijami;

– ustrezno krmilno in varovalno opremo.
E – vgradnja energijsko učinkovitega lesenega 

zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski 
stavbi

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 
25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 
100 EUR na m2 oken, balkonskih vrat in fiksnih zaste-
klitev iz lesa, in sicer za največ 30 m2 zamenjanega zu-
nanjega stavbnega pohištva na posamezno stanovanje.

Priznani stroški vključujejo:
– odstranitev obstoječega zunanjega stavbnega po-

hištva ter nakup in vgradnjo novega;
– nakup in vgradnjo senčil;
– nakup in vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih 

polic;
– popravilo in zaključno obdelavo špalet.
Priznani stroški ne vključujejo odstranitve, nakupa 

ali vgradnje vhodnih oziroma garažnih vrat, vgradnje 
dodatnega novega zunanjega stavbnega pohištva in 
povečanja površine obstoječega zunanjega stavbnega 
pohištva.

F – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvo-
stanovanjske stavbe

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 
25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 
12 EUR na m2 za največ 200 m2 toplotne izolacije fasade 
enostanovanjske stavbe in za največ 150 m2 toplotne 
izolacije fasade na posamezno stanovanje pri dvosta-
novanjski stavbi.

Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo celotnega fasadnega sistema;
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije podzidka 

(»cokla«);
– postavitev gradbenega odra;
– odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali 

ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroi-
zolacije na predelu podzidka (»cokla«), demontažo sta-
rih okenskih polic;

– obdelavo špalet;
– nakup in vgradnjo okenskih polic.
G – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neo-

grevanemu prostoru starejše eno- ali dvostanovanjske 
stavbe

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 
25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 
10 EUR na m2 za največ 150 m2 toplotne izolacije strehe 
ali stropa proti neogrevanemu prostoru posameznega 
stanovanja.

Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije, vključno 

s parno zaporo;
– nakup in vgradnjo paroprepustne folije oziroma 

drugih materialov v funkciji sekundarne kritine, vzdol-
žno letvanje;

– zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavč-
no-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji 
stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo 
betonskega estriha, lesene pohodne obloge;

– pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve 
starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo 
estriha oziroma druge zaključne obloge.

H – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote 
odpadnega zraka v stanovanjski stavbi

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 
25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 
2.000 EUR za izvedbo centralnega prezračevalnega 
sistema za posamezno stanovanje oziroma največ 
300 EUR na vgrajeno enoto lokalnega sistema prezra-
čevanja.
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Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo naprave za centralno ali lokal-

no prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka;
– nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka 

z elementi za vpihavanje in odsesavanje ter krmilnimi 
elementi;

– nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka 
s toploto zemlje ali vode.

I – gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj nič 
energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe

Nepovratna finančna spodbuda je določena glede 
na energijsko učinkovitost Qh, vrsto izolacijskega mate-
riala v toplotnem ovoju stavbe in glede na neto ogrevano 
površino stavbe, kot je opredeljeno v tabeli:

Novogradnja – I Najvišji znesek na enoto EUR/m2

Energijska učin-
kovitost stavbe 
Qh (kWh/m2a)

I. skupina II. skupi-
na

III. skupina

≤ 10 125 100 75
≤ 15 105 80 62

Vrste izolacijskih materialov:
I. skupina: stavba z najmanj 75 % volumskega de-

leža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega 
izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni 
kosmiči ipd.);

II. skupina: stavba z najmanj 75 % volumskega de-
leža toplotno izolacijskih materialov (v m3) mineralnega 
izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) in 
naravnega izvora;

III. skupina: stavba z več kot 25 % volumskega dele-
ža toplotno izolacijskih materialov (v m3) sintetičnega in 
ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren, ekstrudirani 
polistiren ipd.).

Spodbuda bo lahko dodeljena za največ:
– 150 m2 neto ogrevane površine stavbe za samo-

stojno stoječo enostanovanjsko hišo in
– 120 m2 neto ogrevane površine za vrstno hišo ali 

za eno stanovanje v dvojčku ali za stanovanje v samo-
stojni hiši z dvema stanovanjema.

Pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude 
se dodeli upravičeni osebi za stavbo, ki izpolnjuje pogo-
je tega ukrepa in v katero bo vgrajeno leseno zunanje 
stavbno pohištvo, in sicer v višini 50 EUR na m2 vgraje-
nega zunanjega stavbnega pohištva. Dodatna spodbuda 
je lahko dodeljena za največ 30 m2 lesenega zunanjega 
stavbnega pohištva (do 1.500 EUR), pri čemer vhodna in 
garažna vrata niso predmet dodatne spodbude.

J – celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanj-
ske stavbe

Nepovratna finančna spodbuda je določena glede 
na energijsko učinkovitost Qh, vrsto izolacijskega mate-
riala v toplotnem ovoju stavbe in glede na neto ogrevano 
površino stavbe, kot je opredeljeno v tabeli:

Obnova – J Najvišji znesek na enoto EUR/m2

Energijska učin-
kovitost stavbe Qh 
(kWh/m2a)

I. skupina II. skupina III. sku-
pina

≤ 20 150 125 100
≤ 35 120 100 82

Vrste izolacijskih materialov:
I. skupina: stavba z najmanj 75 % volumskega de-

leža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega 
izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni 
kosmiči ipd.);

II. skupina: stavba z najmanj 75 % volumskega de-
leža toplotno izolacijskih materialov (v m3) mineralnega 

izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) in 
naravnega izvora;

III. skupina: stavba z več kot 25 % volumskega dele-
ža toplotno izolacijskih materialov (v m3) sintetičnega in 
ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren, ekstrudirani 
polistiren ipd.).

Spodbuda bo lahko dodeljena za največ:
– 200 m2 za samostojno stoječo enostanovanjsko 

hišo in
– 150 m2 za vrstno hišo ali za eno stanovanje 

v dvojčku ali za stanovanje v samostojni hiši z dvema 
stanovanjema,

vendar ne sme presegati 40 % priznanih stroškov 
naložbe v celovito obnovo.

Pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude 
se dodeli upravičeni osebi za stavbo, ki izpolnjuje pogo-
je tega ukrepa in v katero bo vgrajeno leseno zunanje 
stavbno pohištvo, in sicer v višini 50 EUR na m2 vgraje-
nega zunanjega stavbnega pohištva. Dodatna spodbuda 
je lahko dodeljena za največ 30 m2 lesenega zunanjega 
stavbnega pohištva (do 1.500 EUR), pri čemer vhodna in 
garažna vrata niso predmet dodatne spodbude.

K – nakup stanovanjske enote v tri- in večstano-
vanjski stavbi, obnovljeni v pasivnem oziroma skoraj nič 
energijskem razredu

Višina nepovratne finančne spodbude za nakup sta-
novanjske enote v obnovljeni pasivni oziroma skoraj nič 
energijski tri- in večstanovanjski stavbi znaša 150 EUR 
na m2 neto ogrevane površine stanovanjske enote in 
se lahko dodeli za največ 80 m2 neto ogrevane površi-
ne stanovanjske enote. Nepovratna finančna spodbuda 
v okviru tega javnega poziva je posamezni upravičeni 
osebi lahko dodeljena le za nakup ene stanovanjske 
enote v isti tri- in večstanovanjski stavbi.

3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem 
pozivu

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična ose-
ba, ki je investitor in:

– lastnik ali solastnik s pisnim soglasjem ostalih so-
lastnikov nepremičnine, eno- ali dvostanovanjske stavbe 
ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo 
izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;

– imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo 
naložba izvedena;

– družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, 
otrok oziroma posvojenec, starš, posvojitelj, pastorek, 
vnuk, brat, sestra) lastnika, opredeljenega v prvi alineji 
te točke, z njegovim pisnim soglasjem;

– najemnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali sta-
novanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bo 
izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim 
soglasjem lastnika.

Na javnem pozivu lahko za izvedbo ukrepa nakupa 
nepremičnine iz točke I in K sodeluje fizična oseba, ki je:

– prvi kupec pasivne oziroma skoraj nič energijske 
nove eno- ali dvostanovanjske stavbe oziroma stano-
vanjske enote v obnovljeni pasivni oziroma skoraj nič 
energijski tri- in večstanovanjski stavbi (v nadaljevanju: 
kupec);

– družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, 
otrok oziroma posvojenec, starš, posvojitelj, pastorek, 
vnuk, brat, sestra) kupca, opredeljenega v prvi alineji 
drugega odstavka te točke, z njegovim pisnim soglas-
jem.

4. Dodatne zahteve in pogoji
a) predmet nepovratne finančne spodbude je lahko 

samo nova naložba
Nova naložba za ukrepe A – J je naložba v/na 

eno- ali dvostanovanjski stavbi ali v/na posamezni sta-



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 28 / 24. 4. 2015 / Stran 801 

novanjski enoti tri- in večstanovanjske stavbe, ki se bo 
začela izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne 
finančne spodbude po tem javnem pozivu.

Za novo naložbo pri ukrepu I se šteje tudi nakup 
eno ali dvostanovanjske stavbe, ki izpolnjuje pogoje 
ukrepa I, s strani prvega kupca, če je bila prodajna 
pogodba ali druga veljavna listina z zemljiško knjižnim 
dovolilom prodajalca za vpis lastninske pravice v korist 
kupca sklenjena po 1. 1. 2015.

Za novo naložbo pri ukrepu K se šteje nakup sta-
novanjske enote, ki izpolnjuje pogoje ukrepa K, s strani 
prvega kupca, če je bila prodajna pogodba ali druga 
veljavna listina z zemljiško knjižnim dovolilom prodajalca 
za vpis lastninske pravice v korist kupca sklenjena po 
1. 1. 2015.

Nepovratne finančne spodbude se ne dodeljujejo 
za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne 
in rabljenih strojnih naprav ali opreme.

b) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne 

spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja 

tega javnega poziva.
Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izved-

bo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.
Vloga za ukrepe A-H je popolna, ko upravičena 

oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in ob-
vezne priloge:

– kopijo gradbenega dovoljenja za stavbo, na kateri 
bo izvedena naložba, razen v primeru izvedbe naložbe 
v posameznem stanovanju večstanovanjske stavbe;

– kopijo potrdila, da ima stavba uporabno dovolje-
nje po zakonu, če je bila stavba zgrajena pred letom 
1967 in upravičena oseba z gradbenim dovoljenjem ne 
razpolaga, razen v primeru izvedbe naložbe v posame-
znem stanovanju večstanovanjske stavbe;

– kopijo ustreznega novega gradbenega ali druge-
ga dovoljenja, če so bili na stavbi izvedeni gradbeno-re-
konstrukcijski posegi;

– potrdilo o parcelaciji, iz katerega bo razvidna po-
vezava med parcelo/-ami na gradbenem dovoljenju in 
današnjim stanjem, če obstaja razhajanje med parcela-
mi na gradbenem dovoljenju in današnjim dejansko evi-
dentiranim stanjem na prostorskem portalu Geodetske 
uprave Republike Slovenije;

– soglasje lastnika ali solastnika nepremičnine, 
eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in 
večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je pred-
met javnega poziva, če upravičena oseba ni lastnik 
oziroma je solastnik nepremičnine, eno- ali dvostano-
vanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanj-
ski stavbi, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne 
dokumentacije. Soglasje solastnika ni potrebno, če je 
soupravičena oseba;

– kulturno varstvene pogoje in soglasje pristojne 
območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, če je stavba, kjer se bo naložba izvajala, kul-
turno varstveno zaščitena;

– fotografijo stavbe, iz katere bo razvidna hišna 
številka stavbe;

– veljaven predračun izvajalca (če iz predračuna 
ni razviden datum veljavnosti, se šteje, da je predračun 
veljaven 30 dni od datuma izdaje predračuna) za nakup 
in vgradnjo naprave, opreme ali gradbenih pro izvodov, 
ki vključuje popis del, vrsto in oznako ter pro izvajalca 
naprave, opreme ali gradbenega pro izvoda za vsak po-
samezen ukrep, ki je predmet vloge;

– dodatne obvezne priloge glede na posamezni 
ukrep:

A – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v sta-
novanjski stavbi

– fotografija dela stavbe, kamor bodo nameščeni 
SSE (npr. strehe), in prostora, kamor bo postavljen 
hranilnik toplote, z označeno lokacijo namestitve SSE 
in hranilnika toplote;

– fotografija že vgrajenega hranilnika toplote, če je 
hranilnik toplote že vgrajen;

– merilno poročilo neodvisne institucije skladno 
s standardom SIST EN 12975-1, -2 oziroma SIST EN 
12976-1, -2, če izbrani SSE še ni naveden na informa-
tivnem seznamu, objavljenem na spletni strani, www.
ekosklad.si.

B – vgradnja kurilne naprave za centralno ogreva-
nje stanovanjske stavbe na lesno biomaso

– fotografija prostora, kamor bo vgrajena KN, in 
fotografija prostora, kamor bo vgrajen VTZ z označeno 
lokacijo namestitve KN in VTZ;

– fotografija vgrajenega VTZ, če je VTZ že vgrajen, 
in dokumentacijo, iz katere bo razviden volumen VTZ 
(npr. fotografijo napisne etikete, račun,...)

– merilno poročilo skladno s standardom SIST EN 
303-5 za kurilne naprave na pelete, sekance, polena 
ali s kombinirano kurjavo oziroma merilno poročilo pri 
Evropski komisiji priglašenega preizkuševalnega labora-
torija po Uredbi (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih 
pro izvodov skladno s standardom SIST EN 14785 za 
peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), 
če kurilna naprava še ni navedena na informativnem se-
znamu, objavljenem na spletni strani, www.ekosklad.si.

C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogreva-
nje stanovanjske stavbe

– fotografija prostora, kamor bo vgrajena toplotna 
črpalka, z označeno lokacijo namestitve toplotne čr-
palke;

– fotografije prostorov, kamor bosta nameščeni 
tako zunanja kot tudi notranja enota oziroma krmilni 
del toplotne črpalke v primeru vgradnje toplotne črpalke 
zrak/voda;

– v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke 
voda-voda vodno dovoljenje Agencije Republike Slove-
nije za okolje, če upravičena oseba z njim že razpolaga;

– merilno poročilo ali certifikat neodvisne evrop-
ske inštitucije, akreditirane za izvajanje meritev skladno 
s standardom SIST EN 14511-2, -3, oziroma potrdi-
lo o kakovosti toplotne črpalke, če ogrevalna toplotna 
črpalka še ni navedena na informativnem seznamu, 
objavljenem na spletni strani, www.ekosklad.si. Potrdilo 
o kakovosti toplotne črpalke lahko izda Fakulteta za 
strojništvo, Univerze v Ljub ljani.

D – priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske 
stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije

– fotografija stare kurilne naprave, ki bo zamenja-
na, in prostora, kamor bo nameščena toplotna postaja, 
z označeno lokacijo namestitve toplotne postaje;

– soglasje dobavitelja toplote o priključitvi na daljin-
sko ogrevanje na obnovljiv vir energije in dokument, iz 
katerega bo razvidno, da se toplota za daljinsko ogre-
vanje generira izključno iz obnovljivega vira energije.

E – vgradnja energijsko učinkovitega lesenega 
zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski 
stavbi

– fotografije vseh strani stavbe z označitvijo oken, 
balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev, ki bodo zamenjane, 
in pripisom postavke iz predračuna za vsak posamezen 
del zunanjega stavbnega pohištva. Če bo naložba izve-
dena v stanovanjski enoti v tri- in večstanovanjski stavbi, 
se lahko predloži fotografije zunanjega stavbnega pohi-
štva, posnete v stanovanju;
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– izjava o lastnostih zunanjega stavbnega po-
hištva skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trže-
nje gradbenih pro izvodov in standardom SIST EN 
14351-1:2006+A1:2010, ki mora vsebovati vrednosti to-
plotne prehodnosti zunanjega stavbnega pohištva (Uw), 
kot je določeno v točki 4.12 in Tabeli E.1 omenjenega 
standarda in poročilo o tipskem preskušanju zunanjega 
stavbnega pohištva, izdelano s strani izbranega pre-
skuševalnega laboratorija, priglašenega pri Evropski 
komisiji za gradbene pro izvode, iz katerega morajo biti 
razvidne vrednosti toplotne prehodnosti zasteklitve (Ug) 
in profila (Uf), vrednosti linijske toplotne upornosti dis-
tančnika v zasteklitvi (ψ) in geometrijski podatki profila 
zasteklitve zunanjega stavbnega pohištva, če zunanje 
stavbno pohištvo še ni navedeno na informativnem se-
znamu, objavljenem na spletni strani, www.ekosklad.si.

F – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvo-
stanovanjske stavbe

– izjava o lastnostih toplotne izolacije fasadnega 
sistema skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje 
gradbenih pro izvodov ali po Zakonu o gradbenih pro-
izvodih – ZGPro-1 (Uradni list RS, št. 82/13), če bo de-
belina toplotne izolacije manjša od 18 cm;

– fotografije vseh strani (fasad) stavbe pred izvedbo 
naložbe;

– fotografije že vgrajene toplotne izolacije, iz kate-
rih bo razvidna debelina obstoječe izolacije, izmerjena 
z merilnim trakom, ki se predložijo le v primeru, če se 
bo uveljavljala že vgrajena toplotna izolacija, ki ne bo 
odstranjena;

– izjava o lastnostih, skladno z Uredbo (EU) 
št. 305/2011 za trženje gradbenih pro izvodov in evrop-
sko tehnično oceno (ETA), izdelano na podlagi ustrezne-
ga evropskega ocenjevalnega dokumenta (EAD/ETAG), 
v primeru, da toplotno-izolacijski fasadni sistem ni nave-
den na informativnem seznamu, objavljenem na spletni 
strani, www.ekosklad.si.

G – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogre-
vanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi

– izjava o lastnostih toplotne izolacije skladno 
z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih pro-
izvodov ali po Zakonu o gradbenih pro izvodih – ZGPro-1 
(Uradni list RS, št. 82/13), če bo debelina na novo vgra-
jene toplotne izolacije manjša od 30 cm;

– fotografije strehe ali stropa proti neogrevanemu 
prostoru pred izvedbo naložbe, iz katerih bo razvidna 
površina, kamor bo položena toplotna izolacija.

H – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote 
odpadnega zraka v stanovanjski stavbi

– fotografija prostora, kamor bo nameščena prezra-
čevalna naprava, na kateri se označi lokacija namestitve 
prezračevalne naprave;

– merilno poročilo skladno s standardom SIST EN 
308 za centralne prezračevalne naprave oziroma tehnič-
ni list za lokalno prezračevalno napravo, če prezračeval-
na naprava še ni navedena na informativnem seznamu, 
objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si.

Vloga za ukrepe I, J in K je popolna, ko upravičena 
oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in ob-
vezne priloge:

– kopijo gradbenega dovoljenja, opremljenega z ži-
gom o pravnomočnosti oziroma drugo ustrezno dovolje-
nje v primeru obnove stavbe;

– projekt za gradbeno dovoljenje (PGD): vodilna 
mapa, načrt arhitekture; projekt za izvedbo (PZI): načrt 
arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja in prezra-
čevanja, oboje v merilu 1:50 in projekt izvedenih del 
(PID) v primeru nakupa že dokončane stavbe ali sta-
novanja oziroma v primeru obnove načrte obstoječega 
stanja;

– soglasje lastnika ali solastnika nepremičnine, 
eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in 
večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je pred-
met javnega poziva, če upravičena oseba ni lastnik 
oziroma je solastnik nepremičnine, eno- ali dvostano-
vanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanj-
ski stavbi, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne 
dokumentacije. Soglasje solastnika ni potrebno, če je 
soupravičena oseba;

– dokazilo o toplotnih karakteristikah zunanjega 
stavbnega pohištva, skladno s standardom SIST EN 
14351-1:2006+A1:2010 iz katerega morajo biti razvi-
dni podatki o toplotni prehodnosti celotnega zunanjega 
stavbnega pohištva (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf) 
ter o linijski toplotni upornosti distančnika v zasteklitvi 
(ψ) in geometrijski podatki profila in zasteklitve;

– dokazilo o toplotni prevodnosti (λ) toplotno izola-
cijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe;

– merilno poročilo skladno s standardom SIST EN 
308 za centralne prezračevalne naprave, če prezrače-
valna naprava še ni navedena na informativnem sezna-
mu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;

– tehnični list generatorja toplote (toplotna črpalka, 
kurilna naprava ipd.), če generator toplote ni naveden na 
informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani, 
www.ekosklad.si

– dodatne obvezne priloge glede na posamezni 
ukrep:

I – gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj nič 
energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe

– v primeru nakupa stavbe: dokazilo o nakupu ne-
premičnine s strani upravičene osebe in dokazilo o la-
stništvu, če nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo;

– izračun energijske učinkovitosti novogradnje po 
metodi »PHPP« (tiskani izpis in priložena datoteka MS 
Excel na zgoščenki), ki se, ne glede na dejansko loka-
cijo stavbe, poda za klimatske podatke, ki so objavljeni 
na spletni strani, www.ekosklad.si;

– izračun volumskih deležev toplotno izolacijskih 
materialov v odstotkih ( %) po skupinah.

J – celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanj-
ske stavbe

– izračuna energijske učinkovitosti po metodi 
»PHPP« za obstoječe in za obnovljeno stanje (tiskana 
izpisa in priloženi datoteki MS Excel na zgoščenki), ki 
se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, podata za kli-
matske podatke, ki so objavljeni na spletni strani, www.
ekosklad.si;

– izračun volumskih deležev toplotno izolacijskih 
materialov v odstotkih ( %) po skupinah;

– fotografije obstoječe stavbe z vseh strani s hišno 
številko;

– fotografije posameznih delov stavbe, iz katerih 
bo razvidno obstoječe stanje strehe, zunanjih zidov, tal, 
zunanjega stavbnega pohištva (okna, vhodna vrata), 
ogrevalnega sistema ipd.;

– fotografija že vgrajene toplotne izolacije, iz kate-
re bo razvidna debelina obstoječe izolacije, izmerjena 
z merilnim trakom, ki se jo predloži le v primeru, če se 
bo uveljavljala že vgrajena (obstoječa) toplotna izolacija, 
ki ne bo odstranjena.

K – nakup stanovanjske enote v tri- in večstano-
vanjski stavbi, obnovljeni v pasivnem oziroma  skoraj 
nič energijskem razredu

– dokazilo o nakupu nepremičnine s strani upravi-
čene osebe; če lastništvo ni razvidno iz zemljiške knjige, 
upravičena oseba predloži overjeno kopijo kupoprodaj-
ne pogodbe in zemljiško knjižnega dovolila o vknjižbi 
lastninske pravice v korist in na ime upravičene osebe;
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– izračun energijske učinkovitosti obstoječega sta-
nja tri- in večstanovanjske stavbe, obnovljene v pasiv-
nem oziroma skoraj nič energijskem razredu po metodi 
»PHPP« (tiskana izpisa in priložena MS Excel datoteka 
na zgoščenki), ki se, ne glede na dejansko lokacijo stav-
be, poda za klimatske pogoje, ki so objavljeni na sple-
tni strani www.ekosklad.si. V primeru večnamenskega 
objekta se izračun energijske učinkovitosti omeji zgolj 
na stanovanjski del stavbe;

– fotografije obstoječe stavbe z vseh strani s hišno 
številko;

– fotografije posameznih delov stavbe, iz katerih 
bo razvidno obstoječe stanje strehe, zunanjih zidov, tal, 
zunanjega stavbnega pohištva (okna, vhodna vrata), 
ogrevalnega sistema ipd.;

– fotografija že vgrajene toplotne izolacije, iz kate-
re bo razvidna debelina obstoječe izolacije, izmerjena 
z merilnim trakom, ki se jo predloži le v primeru, če se 
bo uveljavljala že vgrajena (obstoječa) toplotna izolacija, 
ki ne bo odstranjena.

Če za nakup stanovanjske enote v isti tri- in več-
stanovanjski stavbi kandidira več upravičenih oseb, 
zadošča predložitev enega izvoda projektne in ostale 
zahtevane dokumentacije, ki je skupna več stanovanj-
skim enotam.

c) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finanč-

na spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljav-
nimi predpisi s področja graditve objektov in energijske 
učinkovitosti stavb ter drugimi veljavnimi predpisi.

Po 26. 9. 2015 morajo biti ogrevalni sistemi in sis-
temi za pripravo tople sanitarne vode (strojne naprave 
ali oprema iz ukrepov A, B in C) skladni z zahtevami 
Uredbe o tehničnih zahtevah za okoljsko primerno za-
snovo pro izvodov, povezanih z energijo (Uradni list RS, 
št. 76/2014), Uredbe o označevanju pro izvodov, poveza-
nih z energijo, glede rabe energije in drugih virov (Uradni 
list RS, št. 65/2014) in izvedbenimi predpisi:

– Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013 (UL EU, št. 
L239/2013),

– Uredbo Komisije (EU), št. 811/2013 (UL EU, št. 
L239/2013), spremenjeno z delegirano uredbo Komisije 
(EU) št. 518/2014 (UL EU, št. L239/2013);

– Uredbo Komisije (EU) št. 814/2013 (UL EU, št. 
L239/2013),

– Uredbo Komisije (EU), št. 812/2013 (UL EU, št. 
L239/2013), spremenjeno z delegirano uredbo Komisije 
(EU) št. 518/2014 (UL EU, št. L239/2013).

d) kandidiranje za enega ali več ukrepov
Upravičena oseba lahko z eno vlogo kandidira in 

pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude tudi 
za več posameznih ukrepov, ki so predmet tega javnega 
poziva, razen v primeru ukrepov I, J ali K, ko upravičena 
oseba lahko kandidira za ukrep A, ne more pa v okviru 
iste stanovanjske stavbe kandidirati še za ukrepe B – H.

e) gradbeno dovoljenje (v primerih ukrepov D, E, F, 
G, J in K izdano pred 1. 1. 2003)

Obstoječa stanovanjska stavba in njeni deli, v ka-
terih bodo izvedeni ukrepi tega javnega poziva, morajo 
biti zgrajeni v skladu z gradbenim dovoljenjem oziroma 
v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo. Skladnost 
gradnje stanovanjskih stavb bo preverjana na podlagi 
gradbenega dovoljenja za stavbo in njene dele oziroma 
potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje po zakonu, 
ki ga upravičena oseba priloži vlogi za dodelitev nepo-
vratne finančne spodbude. V primeru dvoma o skla-
dnosti gradnje s priloženim gradbenim dovoljenjem, bo 
Eko sklad upravičeno osebo pozval k predložitvi projek-
tne dokumentacije, na podlagi katere je bilo predmetno 
gradbeno dovoljenje izdano.

Nepovratna finančna spodbuda za ukrepe D, E, F, 
G, J in K je lahko dodeljena le za starejše stanovanjske 
stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje 
izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje 
za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 1. 2003, pa pred 
oddajo vloge po tem javnem pozivu. Za dele stanovanj-
skih stavb, ki so bili zgrajeni po 1. 1. 2003, nepovratna 
finančna spodbuda ne more biti dodeljena. Do nepovra-
tne finančne spodbude za ukrepa J in K so upravičene 
tudi osebe, ki morajo zaradi celovite obnove pridobiti 
novo gradbeno dovoljenje.

Nepovratna finančna spodbuda za ukrep I se lahko 
dodeli le za gradnjo ali nakup nove eno- ali dvostano-
vanjske stavbe, za katero je pridobljeno pravnomočno 
gradbeno dovoljenje.

f) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajal-
ca z ustrezno registrirano dejavnostjo

Vgradnjo in zagon posameznih naprav oziroma 
opreme, ki so predmet naložbe, lahko opravi le za to 
usposobljen izvajalec z ustrezno registrirano dejavnostjo 
(seznam ustreznih šifer dejavnosti za posamezne ukre-
pe je objavljen na spletni strani Eko sklada).

Naložbo vgradnje toplotne črpalke lahko izvede le 
izvajalec oziroma podizvajalec, vpisan v evidenco poobla-
ščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične 
opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotnih črpalk pri 
Agenciji Republike Slovenije za okolje in mu je bilo izda-
no ustrezno potrdilo o vpisu v evidenco, razen če gre za 
vgradnjo toplotne črpalke, ki je hermetično zaprta.

g) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet 
nepovratne finančne spodbude

Vgrajenih gradbenih pro izvodov, strojnih naprav in 
opreme, za katere je bila dodeljena nepovratna finančna 
spodbuda, ni dovoljeno odstraniti najmanj 3 leta po iz-
plačilu nepovratne finančne spodbude. Eno- ali dvosta-
novanjske stavbe ali stanovanjske enote v tri- in večsta-
novanjski stavbi, za katero je bila dodeljena nepovratna 
finančna spodbuda, ni dovoljeno odtujiti najmanj 3 leta 
po izplačilu nepovratne finančne spodbude.

h) posebnosti območij s sprejetim odlokom o načrtu 
za kakovost zraka

Nepovratna finančna spodbuda za ukrep B – vgra-
dnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanj-
ske stavbe na lesno biomaso in ukrep C – vgradnja 
toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske 
stavbe na območju s sprejetim odlokom o načrtu za 
kakovost zraka ne more biti dodeljena, če občinski akt 
ali lokalni energetski koncept določa na tem območju 
drug prednostni način ogrevanja.

i) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbu-
de v primeru že dodeljenih spodbud

Nepovratna finančna spodbuda ne more biti do-
deljena za ukrepe, za katere je že bila dodeljena spod-
buda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, 
plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po 
Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list 
RS, št. 96/14).

5. Poleg nepovratne finančne spodbude tudi hkra-
tna možnost pridobitve kredita

Upravičena oseba je poleg nepovratne finančne 
spodbude po tem javnem pozivu upravičena pridobiti 
tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje 
okoljskih naložb občanov. Vsota nepovratne finančne 
spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov 
naložbe, razen v primeru, če se dodeljena nepovratna 
finančna spodbuda izplača izključno za delno poplačilo 
odobrenega kredita Eko sklada.

6. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izda-

je odločbe o dodelitvi nepovratne finančne spodbude 
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do treh let po izplačilu nepovratne finančne spodbude 
z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug na-
čin preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, 
skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili 
javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje 
prepovedi odstranitve ali odtujitve predmeta nepovratne 
finančne spodbude. V primeru ugotovljene nenamenske 
porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil pogodbe 
o izplačilu nepovratne finančne spodbude je prejemnik 
nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu vrniti 
prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrest-
mi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno do-
bljene nepovratne finančne spodbude.

7. Pridobitev obrazcev in vsebina vloge
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci 

sta na voljo na spletni strani, www.ekosklad.si v rubriki 
Razpisi. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki 
si jo upravičene osebe natisnejo same, je enakovredna 
tiskanim obrazcem. Javni poziv in dokumentacijo za 
prijavo z obrazci lahko kandidati naročijo pri Eko skladu 
na spodaj navedeni telefonski številki in jo prejmejo po 
pošti. Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo 
tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, 
j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

Za informacije o javnem pozivu lahko kandidati po-
kličejo na tel. 01/241-48-20 vsak ponedeljek, sredo in 
petek, med 13. in 15. uro.

8. Rok in način prijave
Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv 

od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije 
dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega 
poziva v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar 
najkasneje do 31. 12. 2015.

Upravičena oseba vloži pisno vlogo z vsemi dokazili 
in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, 
j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

9. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne 

finančne spodbude upravičeni osebi se uporablja po-
stopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem po-
stopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; 
v nadaljevanju: ZUP), če ZVO-1 ne določa drugače.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovra-
tne finančne spodbude se taksa, skladno z drugim od-
stavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o uprav-
nih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečišče-
no besedilo), ne plačuje.

10. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spod-
bude

a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana upra-

vičeni osebi na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu 
nepovratne finančne spodbude skladno z izdano do-
končno odločbo, s katero je bila dodeljena pravica do 
spodbude.

b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe za ukrepe A – H je 6 me-

secev od dokončne odločbe o dodelitvi pravice do ne-
povratne finančne spodbude.

Če je upravičena oseba pridobila pravico do nepo-
vratne finančne spodbude za hkratno izvajanje najmanj 
treh ukrepov od A – H v okviru iste stanovanjske stavbe 
ali stanovanja na podlagi iste vloge, je rok za zaključek 
naložbe 12 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi 
pravice do nepovratne finančne spodbude.

Rok za zaključek naložbe za ukrepa I in J je 18 me-
secev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do 
nepovratne finančne spodbude.

Rok za zaključek naložbe za ukrep K je 24 mesecev 
od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovra-
tne finančne spodbude.

Datum izdaje računa, iz katerega nedvoumno iz-
haja, da je naložba v celoti izvedena, se šteje za datum 
zaključka naložbe, če iz podatkov na računu oziroma 
posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih doku-
mentaciji o zaključku naložbe, ne izhaja drugače.

c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora upravi-

čena oseba predložiti najkasneje v 2 mesecih po iz-
teku roka za zaključek naložbe. V primeru objektivnih 
razlogov se ta rok lahko podaljša. V primeru zamude 
roka za predložitev dokumentacije o zaključku naložbe 
pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso 
izpolnjeni.

Dokumentacija o zaključku naložbe za ukrepe od 
A do vključno H mora obvezno vsebovati:

– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbu-
de, podpisano s strani upravičene osebe;

– izjavo o zaključku naložbe za vsak posamezni 
ukrep na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne do-
kumentacije, podpisano s strani upravičene osebe in 
izvajalca posameznega ukrepa;

– račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del, 
gradbenih pro izvodov ali strojnih naprav in opreme za 
celotno naložbo;

– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje 
alineje;

– fotografije o izvedeni naložbi;
– dodatne obvezne vsebine zaključne dokumenta-

cije glede na posamezni ukrep:
C – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogreva-

nje stanovanjske stavbe
– v primeru vgradnje ogrevalne toplotne črpalke 

voda-voda, vodno dovoljenje Agencije Republike Slove-
nije za okolje, če le-to ni bilo predloženo že kot obvezna 
priloga ob predložitvi vloge.

D – priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske 
stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije

– podpisano pogodbo o dobavi in odjemu toplote.
E – vgradnja energijsko učinkovitega lesenega 

zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski 
stavbi

– fotografije, posnete med vgradnjo, tako da so 
razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje 
v treh ravneh skladno s smernicami RAL montaže.

F – toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvo-
stanovanjske stavbe

– fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako 
da je vidna vrsta in debelina novo vgrajenega toplotno 
izolacijskega materiala (posnetek merilnega traku ob 
vgrajenem materialu).

G – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neo-
grevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski 
stavbi

– fotografija, posneta v času izvajanja naložbe, tako 
da je vidna vrsta in debelina novo vgrajenega toplotno 
izolacijskega materiala (posnetek merilnega traku ob 
vgrajenem materialu).

Dokumentacija o zaključku naložbe za ukrepa I in 
J mora obvezno vsebovati:

– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbu-
de, podpisano s strani upravičene osebe;

– izjavo o zaključku naložbe za vsak posamezni 
ukrep na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, 
podpisano s strani upravičene osebe in izvajalca po-
sameznega ukrepa (razen v primeru nakupa stavbe);
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– račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del, 
gradbenih pro izvodov ali strojnih naprav in opreme za:

– nakup in vgradnjo zunanjega stavbnega pohi-
štva (okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna 
vrata), nakup in vgradnjo sistemov toplotne zaščite tal, 
obodnih zidov in strehe pri izvedbi celotnega toplotnega 
ovoja stavbe;

– nakup in vgradnjo centralnega sistema prezra-
čevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka;

– nakup in vgradnjo ogrevalnega sistema z gene-
ratorjem toplote;

– račun za izvedbo meritev zrakotesnosti;
– dokazila o plačilu celotnih računov iz prejšnjih 

alinej;
– fotografije izvedbe toplotne zaščite celotnega to-

plotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite v tla, 
obodne zidove, streho ipd., vse posneto med vgradnjo 
z merilnim trakom ter rešitve toplotnih mostov), vgradnje 
zunanjega stavbnega pohištva, in sicer oken in vhodnih 
vrat (posnete med vgradnjo, tako da so razvidni vsi vgra-
jeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje v treh ravneh, kot 
je opredeljeno v smernici RAL),

– fotografije vgrajenega centralnega sistema pre-
zračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (raz-
vodi, naprave);

– fotografije ogrevalnega sistema z generatorjem 
toplote;

– fotografijo dokončane stavbe;
– fotografije meritev zrakotesnosti stavbe, posnete 

med izvajanjem postopka, in fotografijo izmerjene vre-
dnosti na napravi;

– merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti 
stavbe po standardu SIST EN 13829 in fotografija iz-
merjene vrednosti na napravi, posneta med meritvijo;

– izjavo o skladnosti izvedenih del in obratovalni 
sposobnosti stavbe, ki se nahaja na obrazcu, ki je se-
stavni del razpisne dokumentacije, podpisano s strani 
upravičene osebe, odgovornega nadzornika gradnje in 
odgovornega vodje projekta.

V primeru nakupa pasivne oziroma skoraj nič ener-
gijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe mora doku-
mentacija o zaključku naložbe vsebovati še:

– projekta izvedenih del (PID), in sicer načrta arhi-
tekture in strojnih instalacij ogrevanja in prezračevanja,

– dokazilo o plačilu celotne kupnine,
– dokazilo o vpisu lastninske pravice na nepremič-

nini v korist kupca oziroma upravičene osebe.
Dokumentacija o zaključku naložbe za ukrep 

K mora obvezno vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbu-

de podpisano s strani upravičene osebe;
– uporabno dovoljenje za obnovljeno tri- in večsta-

novanjsko stavbo z zapisnikom o opravljenem tehnič-
nem pregledu stavbe;

– projekt izvedenih del (PID), in sicer načrt arhitek-
ture in načrt strojnih instalacij ogrevanja in prezračeva-
nja s popisom vgrajene opreme in naprav z navedenimi 
tehničnimi karakteristikami;

– merilno poročilo o zagotavljanju zrakotesnosti po-
samezne stanovanjske enote ali celotne tri- in večstano-
vanjske stavbe po standardu SIST EN 13829 in fotografi-
jo izmerjene vrednosti na napravi, posnete med meritvijo;

– fotografije izvedbe toplotne zaščite vseh elemen-
tov toplotnega ovoja stavbe (vgradnja toplotne zaščite 
v tla, obodne zidove, streho ipd., vse posneto z merilnim 
trakom ter rešitve toplotnih mostov), vgradnje zunanjega 
stavbnega pohištva (posnete med vgradnjo, tako da so 
razvidni vsi vgrajeni materiali, ki zagotavljajo tesnjenje 
v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL),

– fotografije vgrajenega centralnega sistema pre-
zračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (raz-
vodi, naprave);

– fotografijo generatorja toplote oziroma hladu;
– fotografijo dokončane stavbe;
– fotografije meritev zrakotesnosti stavbe, posnete 

med izvajanjem postopka in fotografijo izmerjene vre-
dnosti na napravi;

– dokazilo o plačilu celotne kupnine;
– dokazilo o vpisu lastninske pravice na nepremič-

nini v korist kupca oziroma upravičene osebe.
Če je za nakup stanovanjske enote v isti tri- in 

večstanovanjski stavbi odobrena nepovratna finančna 
spodbuda več upravičenim osebam, zadošča predlo-
žitev enega izvoda projektne in ostale zahtevane do-
kumentacije.

d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača v 60 

(šestdesetih) dneh po prejemu in preveritvi vseh zahte-
vanih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni ra-
čun upravičene osebe, razen v primeru, ko se dodeljena 
nepovratna finančna spodbuda izplača za delno popla-
čilo odobrenega kredita Eko sklada. Znesek izplačila se 
uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev 
javnega poziva.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Št. 900-7/2015 Ob-1975/15

Na podlagi prvega in drugega odstavka 146 c. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNa-
črt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12, 92/13 in 38/14; v nadaljevanju: ZVO-1), enajste 
alineje prvega odstavka 25. člena Akta o ustanovitvi 
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada 
(Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) ter 
v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slo-
venskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 
(objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/doku-
menti/spp.pdf; v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) 
in v skladu s Programom za izboljšanje energetske učin-
kovitosti Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega 
sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega 
načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega 
sklada, za leto 2015, potrjenega skladno s četrtim od-
stavkom 317. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Ura-
dni list RS, št. 17/14; v nadaljevanju: EZ-1) s strani Vlade 
Republike Slovenije s sklepom številka 47602-8/2015/6 
z dne 2. 4. 2015, Eko sklad, Slovenski okoljski javni 
sklad (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja

javni poziv 30SUB-OB15
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove 

naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje 
energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb

1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet in namen javnega poziva so nepovratne fi-

nančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov 
energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanj-
skih stavb (t.j. stavb s tremi ali več stanovanji) na območju 
Republike Slovenije, v okviru naslednjih ukrepov:

A – toplotna izolacija fasade
B – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogre-

vanemu prostoru

A – toplotna izolacija fasade
Pravica do nepovratne finančne spodbude se do-

deli za nakup in vgradnjo fasadnega sistema z najmanj 
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18 cm toplotne izolacije, pri čemer lahko toplotna prevo-
dnost toplotne izolacije znaša λ ≤ 0,045 W/mK. Debelina 
toplotne izolacije fasadnega sistema je lahko tudi manj-
ša, če je izkazano razmerje λ/d ≤ 0,250 W/m2K. Navede-
no razmerje mora biti izkazano tudi v primeru fasadnih 
sistemov s toplotno izolacijo iz naravnih materialov, in 
sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ).

V primeru, da je na stanovanjski stavbi že vgrajen 
fasadni sistem s toplotno izolacijo, se lahko izvede na-
ložba z dodatno toplotno izolacijo. Pri izračunu potrebne 
dodatne nove toplotne izolacije se upošteva vrednost to-
plotne prevodnosti obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 
W/mK in debelino obstoječe toplotne izolacije (dobst), ki 
je razvidna iz merilnega traku na fotografiji obstoječega 
stanja. Z dodano novo izolacijo je potrebno izpolniti zah-
teve po naslednji enačbi, s katero se zagotovi zahtevano 
razmerje λ/d ≤ 0,250 W/m2K:

d����	
0,045W mK� � d����	

λ���� � 4,0	m�K W�

B – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogre-
vanemu prostoru

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli 
za nakup in vgradnjo toplotne izolacije strehe ali stropa 
proti neogrevanemu prostoru z najmanj 30 cm toplotne 
izolacije, pri čemer lahko toplotna prevodnost toplotne 
izolacije znaša λ ≤ 0,045 W/mK. Debelina toplotne izo-
lacije (d) strehe je lahko tudi manjša, če je izkazano raz-
merje λ/d ≤ 0,150 W/m2K. Navedeno razmerje λ/d ≤ 0,150 
W/m2K mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje narav-
nih toplotno izolacijskih materialov, in sicer ne glede na 
vrednost toplotne prevodnosti (λ). Pri navedenem izraču-
nu razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne upošteva.

2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne 
spodbude ter priznani stroški naložbe

a) Vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih 

spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 
zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za poveča-
nje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toplo-
to, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu zna-
ša 8.000.000 EUR.

b) Višina nepovratne finančne spodbude za posa-
mezen ukrep

Za posamezen ukrep, ki je predmet javnega poziva, 
in bo izveden na določeni večstanovanjski stavbi, je mo-
žno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo.

Nepovratna finančna spodbuda za izvajanje ukre-
pov v večstanovanjskih stavbah, ki sta predmet tega 
javnega poziva, je za socialno šibkega občana določena 
v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe glede na 
njihov pripadajoči delež financiranja naložbe. Socialno 
šibek občan je vsak lastnik, solastnik ali etažni lastnik 
stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki je bil v času od-
daje vloge na ta javni poziv upravičen do denarne soci-
alne pomoči, ki ni bila izredna denarna socialna pomoč. 
Socialno šibek občan izkazuje svojo pravico do ustrezno 
višje nepovratne finančne spodbude z originalnim izvo-
dom ali overjenim prepisom odločbe Centra za socialno 
delo o denarni socialni pomoči.

A – toplotna izolacija fasade
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 

25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 
12 EUR na m2 toplotne izolacije fasade za največ 150 m2 
na stanovanje v večstanovanjski stavbi.

Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo celotnega fasadnega sistema;
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije podzidka 

(»cokla«);
– postavitev gradbenega odra;
– odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali 

ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroi-
zolacije na predelu podzidka (»cokla«), demontažo sta-
rih okenskih polic;

– obdelavo špalet;
– nakup in vgradnjo okenskih polic.
B – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogre-

vanemu prostoru
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 

25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 
10 EUR na m2 toplotne izolacije strehe ali stropa proti 
neogrevanemu prostoru večstanovanjske stavbe.

Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije, vključno 

s parno zaporo;
– nakup in vgradnjo paroprepustne folije oziroma 

drugih materialov v funkciji sekundarne kritine, vzdol-
žno letvanje;

– zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavč-
no-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji 
stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo 
betonskega estriha, lesene pohodne obloge;

– pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve 
starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo 
estriha oziroma druge zaključne obloge.

3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem 
pozivu

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična ose-
ba, ki je investitor in:

– lastnik ali solastnik s pisnim soglasjem solastni-
kov večstanovanjske stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki 
je predmet javnega poziva;

– etažni lastnik stanovanja v večstanovanjski stav-
bi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;

– imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo 
izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;

– družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, 
otrok oziroma posvojenec, starš, posvojitelj, pastor, 
vnuk, brat, sestra) lastnika, opredeljenega v prvih dveh 
alinejah te točke, z njegovim pisnim soglasjem;

– najemnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, 
kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, 
s pisnim soglasjem lastnika.

4. Dodatne zahteve in pogoji
a) predmet nepovratne finančne spodbude je lahko 

samo nova naložba
Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec 

naložbe upravičeni osebi izdal veljaven predračun za 
izvedbo enega ali obeh zgoraj navedenih ukrepov, ki se 
bosta začela izvajati v/na večstanovanjski stavbi po od-
daji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude 
po tem javnem pozivu.

b) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne 

spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja 

tega javnega poziva.
Vlogo na javni poziv lahko v imenu upravičenih 

oseb vloži upravnik, ki upravlja stavbo v skladu z določ-
bami Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 
57/08, 87/11 in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: stano-
vanjski zakon), predsednik skupnosti lastnikov ali drugi 
pooblaščenec upravičenih oseb ali skupni predstavnik 
upravičenih oseb.
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Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izved-
bo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.

Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži 
v celoti izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge:

– seznam solastnikov večstanovanjske stavbe ozi-
roma seznam etažnih lastnikov stanovanj v več stano-
vanjski stavbi, ki so v lasti fizičnih in pravnih oseb ali 
s.p. oziroma ostalih posameznih delov večstanovanjske 
stavbe, z razvidnimi solastniškimi deleži v elektronski 
obliki na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne do-
kumentacije;

– soglasje lastnikov večstanovanjske stavbe v za-
konsko predpisanem obsegu ali etažnih lastnikov v za-
konsko predpisanem obsegu glede na njihove solastni-
ške deleže za izvedbo posameznega ukrepa, in sicer 
zbirno na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne do-
kumentacije;

– soglasje lastnikov večstanovanjske stavbe v za-
konsko predpisanem obsegu ali etažnih lastnikov v za-
konsko predpisanem obsegu glede na njihove solastni-
ške deleže, da se sredstva nepovratne finančne spod-
bude nakažejo na bančni račun rezervnega sklada, če je 
račun izvajalca naložbe že v celoti poravnan;

– pooblastilo upravičenih oseb za zastopanje 
v upravnem postopku predmetnega javnega poziva in 
pooblastilo za podpis pogodbe o izplačilu nepovratne 
finančne spodbude, če upravičene osebe v predmetnem 
upravnem postopku zastopa upravnik, predsednik sku-
pnosti lastnikov, drugi pooblaščenec ali skupni predstav-
nik upravičenih oseb, in sicer zbirno na predpisanem 
obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije v obsegu sola-
stniških deležev, kot izhaja iz druge alineje tega odstavka;

– veljavni predračun izvajalca (če iz predračuna ni 
razviden datum veljavnosti, se šteje, da je predračun ve-
ljaven 30 dni od datuma izdaje predračuna) za nakup in 
vgradnjo toplotne izolacije, ki vključuje popis del, vrsto, 
debelino in površino toplotne izolacije, za fasado pa tudi 
naziv fasadnega sistema;

– fotografija stavbe, iz katere bo razvidna hišna 
številka stavbe;

– kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne ob-
močne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slo-
venije, če je večstanovanjska stavba, kjer se bo naložba 
izvajala, kulturno varstveno zaščitena;

– lastnik stanovanja, ki uveljavlja ustrezno višjo 
spodbudo kot socialno šibek občan, predloži originalni 
izvod ali overjen prepis odločbe Centra za socialno delo;

– soglasje lastnika in/ali solastnika večstanovanjske 
stavbe oziroma stanovanja v večstanovanjski stavbi ali 
etažnega lastnika in/ali solastnika stanovanja v večsta-
novanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet 
javnega poziva, če upravičena oseba ni lastnik ali etažni 
lastnik tega stanovanja, na predpisanem obrazcu, ki je 
del razpisne dokumentacije;

– dodatne obvezne priloge glede na izbrani ukrep:
A – toplotna izolacija fasade
– fotografije vseh strani (fasad) stavbe pred izvedbo 

naložbe;
– izjava o lastnostih toplotne izolacije skladno 

z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih pro-
izvodov ali po Zakonu o gradbenih pro izvodih – ZGPro-1 
(Uradni list RS, št. 82/13), kolikor bo debelina na novo 
vgrajene toplotne izolacije manjša od 18 cm;

– fotografija že vgrajene toplotne izolacije fasade, iz 
katere bo razvidna debelina obstoječe izolacije, izmerje-
na z merilnim trakom, ki se jo predloži le v primeru, če se 
bo uveljavljala že vgrajena (obstoječa) toplotna izolacija, 
ki ne bo odstranjena;

– izjava o lastnostih skladno z Uredbo (EU) 
št. 305/2011 za trženje gradbenih pro izvodov in evrop-

sko tehnično oceno (ETA), izdelano na podlagi ustrezne-
ga evropskega ocenjevalnega dokumenta (EAD/ETAG) 
v primeru, da toplotno-izolacijski fasadni sistem ni nave-
den na informativnem seznamu, objavljenem na spletni 
strani, www.ekosklad.si.

B – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogre-
vanemu prostoru

– fotografije strehe ali stropa proti neogrevanemu 
prostoru pred izvedbo naložbe, iz katerih bo razvidna 
površina, kamor bo položena toplotna izolacija;

– izjava o lastnostih toplotne izolacije skladno 
z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih pro-
izvodov ali po Zakonu o gradbenih pro izvodih – ZGPro-1 
(Uradni list RS, št. 82/13), kolikor bo debelina na novo 
vgrajene toplotne izolacije manjša od 30 cm.

c) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finanč-

na spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljav-
nimi predpisi s področja graditve objektov in energijske 
učinkovitosti stavb ter drugimi veljavnimi predpisi.

d) kandidiranje za enega ali več ukrepov
Upravičena oseba lahko z eno vlogo kandidira in 

pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude tudi 
za oba posamezna ukrepa, ki sta predmet tega javnega 
poziva.

e) gradbeno dovoljenje, izdano pred 1. 1. 2003
Obstoječe večstanovanjske stavbe in njeni deli, 

v katerih bosta izvedena ukrepa tega javnega poziva, 
morajo biti zgrajeni v skladu z gradbenim dovoljenjem 
oziroma v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena 
le za starejše večstanovanjske stavbe, za gradnjo kate-
rih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, 
morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, 
zgrajene pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem 
javnem pozivu. Za dele stanovanjskih stavb, ki so bili 
zgrajeni po 1. 1. 2003, nepovratna finančna spodbuda 
ne more biti dodeljena.

f) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajal-
ca z ustrezno registrirano dejavnostjo

Izvedbo ukrepa, ki je predmet nepovratne finančne 
spodbude, lahko opravi le za to usposobljen izvajalec 
z ustrezno registrirano dejavnostjo (seznam ustreznih 
šifer dejavnosti za posamezen ukrep je objavljen na 
spletni strani Eko sklada).

g) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbu-
de v primeru že dodeljenih spodbud

Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dode-
ljena za ukrep, za katerega je že bila dodeljena spod-
buda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, 
plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po 
Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list 
RS, št. 96/14).

5. Poleg nepovratne finančne spodbude tudi hkra-
tna možnost pridobitve kredita

Upravičena oseba je poleg nepovratne finančne 
spodbude po tem javnem pozivu upravičena pridobiti 
tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje 
okoljskih naložb. Vsota nepovratne finančne spodbude 
in kredita ne sme presegati priznanih stroškov naložbe, 
razen v primeru, če se dodeljena nepovratna finančna 
spodbuda izplača izključno za delno poplačilo odobre-
nega kredita Eko sklada.

6. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izda-

je odločbe o dodelitvi nepovratne finančne spodbude 
do treh let po podpisu pogodbe o izplačilu nepovratne 
finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumenta-
cije ali na drug način preveriti namensko porabo nepo-
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vratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbo 
naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi. 
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, 
kršitev predpisov ali določil pogodbe o izplačilu nepovra-
tne finančne spodbude je prejemnik nepovratne finanč-
ne spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od 
prejema do vračila neupravičeno dobljene nepovratne 
finančne spodbude.

7. Pridobitev obrazcev in vsebina vloge
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci 

sta na voljo na spletni strani, www.ekosklad.si v rubriki 
Razpisi. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki 
si jo upravičene osebe natisnejo same, je enakovredna 
tiskanim obrazcem. Javni poziv in dokumentacijo za 
prijavo z obrazci lahko kandidati naročijo pri Eko skladu 
na spodaj navedeni telefonski številki in jo prejmejo po 
pošti. Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo 
tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, 
j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

Za informacije o javnem pozivu lahko kandidati po-
kličejo na tel. 01/241-48-20 vsak ponedeljek, sredo in 
petek, med 13. in 15. uro.

8. Rok in način prijave
Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv 

od objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. 
Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva 
v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najkasneje 
do 31. 12. 2015.

Upravičena oseba vloži pisno vlogo na predpisanih 
obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: 
Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

9. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne fi-

nančne spodbude se uporablja postopek, določen z Za-
konom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), koli-
kor ZVO-1 ne določa drugače.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovra-
tne finančne spodbude se taksa, skladno z drugim od-
stavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o uprav-
nih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečišče-
no besedilo), ne plačuje.

10. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spod-
bude

a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana upra-

vičeni osebi na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu ne-
povratne finančne spodbude skladno z izdano dokončno 
odločbo, s katero je bila dodeljena pravica do spodbude.

b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 12 mesecev od do-

končne odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne fi-
nančne spodbude.

Datum izdaje računa, iz katerega nedvoumno iz-
haja, da je naložba v celoti izvedena, se šteje za datum 
zaključka naložbe, če iz podatkov na računu oziroma 
posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih doku-
mentaciji o zaključku naložbe, ne izhaja drugače.

c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora upravi-

čena oseba predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku 
roka za zaključek naložbe. V primeru objektivnih razlo-
gov se ta rok lahko podaljša. V primeru zamude roka 
za predložitev dokumentacije o zaključku naložbe pogoji 
za izplačilo niso izpolnjeni.

Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno 
vsebovati:

– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbu-
de podpisano s strani upravičene osebe oziroma uprav-
nika ali predsednika skupnosti lastnikov, drugega poo-
blaščenca ali skupnega predstavnika upravičenih oseb;

– izjavo o zaključku naložbe za vsak posamezni 
ukrep na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne doku-
mentacije, podpisano s strani upravičene oseba oziroma 
upravnika ali predsednika skupnosti lastnikov, drugega 
pooblaščenca ali skupnega predstavnika upravičenih 
oseb in izvajalca posameznega ukrepa;

– račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del 
in gradbenih pro izvodov za celotno naložbo;

– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje ali-
neje, če je predmetni račun izvajalca naložbe že v celoti 
poravnan;

– fotografijo, posneto v času izvajanja naložbe, tako 
da bo vidna debelina vgrajenega izolacijskega materiala 
(posnetek merilnega traku ob vgrajenem izolacijskem 
materialu);

– fotografije izvedene naložbe.
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača 

v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih 
dokazil o zaključku naložbe praviloma na bančni račun 
izvajalca naložbe. Če je račun za izvedeno naložbo 
v celoti že poravnan, se nepovratna finančna spodbuda 
izplača na bančni račun rezervnega sklada večstano-
vanjske stavbe oziroma na račun upravičene osebe 
v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru, ko je upra-
vičena oseba za predmetno naložbo prejela tudi kredit 
Eko sklada in je višina odobrenega kredita enaka višini 
priznanih stroškov naložbe, se dodeljena nepovratna 
finančna spodbuda izplača izključno za delno poplači-
lo predhodno odobrenega kredita Eko sklada. Znesek 
izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju 
pogojev javnega poziva.

V primeru, da pravico do nepovratne finančne spod-
bude pridobi socialno šibek občan, se nepovratna fi-
nančna spodbuda v višini, kot izhaja glede na posame-
zni ukrep iz 2. b) točke tega javnega poziva, izplača na 
način, kot določa predhodni odstavek, razlika do celotne 
višine nepovratne finančne spodbude pa se izplača na 
račun socialno šibkega občana.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Št. 900-7/2015 Ob-1976/15

Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c čle-
na Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13), enajste aline-
je prvega odstavka 25. člena Akta o ustanovitvi Eko 
sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Ura-
dni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), skladno 
s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenske-
ga okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 (ob-
javljeni na spletni strani: http://www.ekosklad.si/doku-
menti/spp.pdf; v nadaljevanju: Splošni pogoji) in v skla-
du s Shemo »de minimis« pomoči »Ugodni krediti za 
okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih prav-
nih oseb ter samostojnih podjetnikov« (št. priglasitve 
M001-5854067-2014) (v nadaljevanju: Shema), Eko 
sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: 
Eko sklad), objavlja

javni poziv
za kreditiranje okoljskih naložb 53PO15

1. Predmet in namen javnega poziva
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Predmet in namen javnega poziva so krediti Eko 
sklada za okoljske naložbe oziroma v projektu oprede-
ljene faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) v:

A) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
B) zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanj-

šanja emisij toplogrednih plinov),
C) gospodarjenje z odpadki,
D) Varstvo voda in učinkovita raba vode,
E) odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in
F) začetne naložbe v okoljske tehnologije.

A) Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za:
1) postavitev oziroma rekonstrukcijo ali razširitev 

sistemov in naprav za ogrevanje ali hlajenje prostorov 
in pripravo sanitarne tople vode, ki kot primarni ener-
gent uporabljajo energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov 
(biomaso, toploto podtalnice, površinske vode zemlje 
oziroma kamnitih masivov, sonca, zraka …),

2) postavitev oziroma rekonstrukcijo objektov in na-
prav za sopro izvodnjo toplote/hladu in električne energije, 
ki bodo pridobile ali ohranile deklaracijo za pro izvodno 
napravo, skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi,

3) izgradnjo razvoda sistema za daljinsko oskrbo 
s toploto in/ali hladom, t.j. razdelilnim omrežjem, priključ-
ki pri odjemalcih, krmilnimi sistemi ipd.,

4) postavitev oziroma rekonstrukcijo ali razširitev 
objektov in naprav za pro izvodnjo električne energije iz 
obnovljivih virov energije, ki bodo pridobile ali ohranile 
deklaracijo za pro izvodno napravo za pridobivanje ele-
ktrične energije na obnovljive vire, skladno z vsakokrat 
veljavnimi predpisi,

5) nakup vozil na električni ali hibridni pogon (kom-
binacija motorja z notranjim izgorevanjem in enega ali 
več elektromotorjev) za cestni promet, pri katerih emisije 
CO2 v kombiniranem načinu vožnje, po podatkih pro-
izvajalca, ne presegajo 110 g/km,

6) ukrepe učinkovite rabe energije v pro izvodnih, 
poslovnih in javnih objektih, in sicer:

a. celoten obseg naložbe pri rekonstrukciji oziro-
ma zamenjavi hidravličnih in pnevmatskih agregatov, 
elektromotornih pogonov in njihovih krmilnih sistemov, 
sistemov za izrabo odpadne toplote, ogrevalnih in hla-
dilnih sistemov, sistemov prezračevanja z vračanjem 
toplote odpadnega zraka, s katero se doseže vsaj 25 % 
prihranek energije,

b. naložbe v zamenjavo tehnoloških linij, strojev in 
naprav, kjer prihranek energije ni edini cilj naložbe, tem-
več naložba poleg zmanjšanja drugih emisij, izkazuje tudi 
prihranek primarne energije na enoto pro izvoda pri ena-
kem obsegu pro izvodnje v višini 50 % stroškov naložbe,

c. povečevanje energijske učinkovitosti naprav za 
pro izvodnjo toplote ne glede na uporabljen vir energije, 
kjer bo dosežen najmanj 30 % prihranek energije,

7) obnovo obstoječe razsvetljave, ki vključuje regu-
lacijo osvetljevanja in zamenjavo sijalk ali svetil, s katero 
se doseže vsaj 30 % prihranek električne energije, in je 
obnova:

a. zunanje razsvetljave skladna z veljavnimi pred-
pisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 
okolja, pri čemer stroški osvetlitve objektov ali drugih 
zunanjih elementov za namen oglaševanja (npr. pano-
jev) ne sodijo med priznane stroške naložbe,

b. notranje razsvetljave skladno z določili Poglavja 
8 tehnične smernice TSG-1-004:2010 »Učinkovita raba 
energije«, Odredbe o seznamu izdanih tehničnih smer-
nic (Uradni list RS, št. 55/12),

8) energijsko prenovo obstoječih stavb, ogrevanih 
nad 19 oC, ki lahko vključuje izvedbo najmanj enega od 
navedenih ukrepov:

– ustrezne toplotne zaščite celotnega zunanjega 
ovoja stavbe (toplotna izolacija, zunanje stavbno po-
hištvo),

– sodobnih sistemov ogrevanja in hlajenja,
– sistema za prezračevanje z vračanjem toplote 

odpadnega zraka,
– energijsko učinkovite razsvetljave.
9) gradnjo novih stavb v nizkoenergijski ali pasivni 

tehnologiji, ogrevanih nad 19 oC, za katere bodo predlo-
ženi PGD dokumentacija, PZI načrt arhitekture ter PZI 
načrt strojnih inštalacij ogrevanja in prezračevanja izka-
zovali, da gre za energijsko visoko učinkovite stavbe, 
katerih energijska učinkovitost bo v segmentu računske 
rabe energije za ogrevanje (Qh), izračunana po metodo-
logiji PHPP, manjša ali enaka 35 kWh/m2a, iz obnovljivih 
virov energije pa mora biti zagotovljenih najmanj 25 % 
skupnih letnih potreb po toploti za ogrevanje in pripravo 
sanitarne tople vode. Izračun energijske učinkovitosti 
stavbe mora zaradi morebitnega poletnega pregrevanja 
stavbe vključevati tudi preveritev senčenja in po potrebi 
hlajenje z aktivnimi energijsko varčnimi sistemi hlajenja.

Novozgrajeni objekt mora izkazovati vsaj vgradnjo:
– ustrezne toplotne zaščite celotnega zunanjega 

ovoja stavbe (toplotna izolacija, zunanje stavbno pohi-
štvo),

– sodobnih sistemov ogrevanja in hlajenja,
– sistema za prezračevanje z vračanjem toplote 

odpadnega zraka,
– energijsko učinkovite razsvetljave, skladno s toč-

ko 1.A.7.a in 1.A.7.b poziva.
B) Zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanj-

šanja emisij toplogrednih plinov) za naslednje namene:
1) tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka 

v tehnološkem procesu,
2) gradnjo oziroma rekonstrukcijo naprav za čišče-

nje dimnih plinov in odpadnega zraka,
3) nakup novih vozil za cestni promet s pogonom na 

plin, ki niso namenjena komercialnemu prevozu tovora 
(vendar ne podjetjem, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz),

4) izvedbo priklopa na plinovod ali namestitev kuril-
ne naprave, ki kot energent uporablja plin na področjih, 
ki so, skladno z odlokom o načrtu kakovosti zraka, raz-
glašena za degradirana območja,

5) postavitev kolesarnic, polnilnih postaj za polnje-
nje električnih baterijskih vozil, vozil na stisnjen zemelj-
ski plin ali bioplin,

6) izgradnjo parkirišč po sistemu P+R, z neposre-
dno povezavo na javni potniški promet,

7) izvedbo ukrepov, povezanih s spodbujanjem traj-
nostne mobilnosti, skladno s sprejeto občinsko prome-
tno strategijo, kot so spodbujanje multimodalnosti, uva-
janje sistemov »bike share«, »car share«, izgradnjo ko-
lesarskih poti, nakup koles ali drugih podobnih ukrepov,

8) nakup novih vozil za prevoz potnikov v mestnem 
prometu.

Najvišji delež kredita za namene, navedene v toč-
kah A do B je 85 % priznanih stroškov naložbe.

C) Gospodarjenje z odpadki za naslednje namene:
1) nakup vozil z nadgradnjo ali delovnih strojev na 

hibridni, električni ali plinski pogon oziroma imajo vgra-
jen EURO 6 motor in se lahko uporabljajo izključno za 
zbiranje ali obdelavo odpadkov,

2) postavitev oziroma rekonstrukcijo sistemov, teh-
noloških postopkov in naprav za ločeno zbiranje, ob-
delavo, predelavo in ponovno uporabo odpadkov, pri 
čemer predmet kreditiranja ne morejo biti naložbe, ki 
obsegajo le nakup posod za ločeno zbiranje odpadkov,

3) zamenjavo strešnih kritin, ki vsebujejo azbestna 
vlakna (npr. salonit).
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V primeru, da se ob tem izvede tudi toplotna izola-
cija podstrešja, se kot priznani strošek upošteva celotna 
vrednost nakupa in vgradnje izolacijskih materialov.

Zamenjavo salonitne strešne kritine na strehah, 
katerih skupna površina presega 300 m2, lahko izvaja 
samo izvajalec, ki ima pridobljeno okoljevarstveno do-
voljenje za izvajanje teh del. Ob zaključku naložbe je po-
trebno priložiti potrdilo upravljavca odlagališča o ustre-
znem deponiranju kritine, ki vsebuje azbestna vlakna 
(evidenčni list o ravnanju z odpadki).

D) Varstvo voda in učinkovita raba vode za nasle-
dnje namene:

1) gradnjo oziroma rekonstrukcijo čistilnih naprav 
za komunalne in/ali tehnološke odpadne vode,

2) nove tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje 
voda v tehnološkem procesu,

3) tehnologije, naprave in nadzorno-regulacijske 
ukrepe, ki v tehnološkem procesu ali distribucijskem 
sistemu omogočajo prihranek ali zmanjšanje izgub pi-
tne vode,

4) predpripravo in naprave za čiščenje oporečnih 
virov pitne vode,

5) izvedbo ukrepov, ki zmanjšujejo porabo pitne 
vode (zbiralniki deževnice, sistem izrabe padavinske 
vode, prekritje objektov z rastlinsko odejo, zadrževalniki 
padavinske vode …).

E) Odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo 
za naslednje namene:

1) gradnjo oziroma rekonstrukcijo javnih in zaseb-
nih kanalizacijskih omrežij za komunalne in/ali padavin-
ske odpadne vode, ki se priključujejo na obstoječe čistil-
ne naprave oziroma se čistilna naprava gradi istočasno,

2) gradnjo oziroma rekonstrukcijo javnih in zaseb-
nih vodovodnih omrežij.

Najvišji delež kredita za namene, navedene v toč-
kah C do E je 80 % priznanih stroškov naložbe.

F) Začetne naložbe v okoljske tehnologije za na-
slednje namene:

1) spremembo pro izvodnega procesa na način, da 
emisije v okolje po izvedbi posega dosegajo vrednosti, 
ki so nižje od veljavnih okoljskih standardov EU (prese-
ganje standarda),

2) nove tehnologije, s katerimi bodo doseženi višji 
izkoristki, in/ali zmanjševanje onesnaževanja okolja od 
že uveljavljenih istovrstnih tehnologij (t.i. demonstracij-
ski projekti),

3) postavitev tehnoloških linij oziroma naprav za 
pro izvodnjo biogoriv iz surovin, pridelanih na sonaravni 
način.

Najvišji delež kredita je 75 % priznanih stroškov 
naložbe.

2. Višina razpisanih sredstev
Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 10 mi-

lijonov EUR.
3. Upravičene osebe
Do kreditov so upravičene gospodarske družbe in 

druge pravne osebe. Do kreditov so upravičeni tudi 
samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki 
samostojno opravljajo dejavnosti kot poklic ali so regi-
strirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami 
posebnega zakona.

Do kredita ni upravičena pravna oseba, ki:
– nima poravnanih zapadlih finančnih obveznosti 

do Eko sklada,
– nima poravnanih davčnih in drugih obveznosti do 

Republike Slovenije,
– je v težavah, v skladu z zakonom, ki ureja pomoč 

za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb 
v težavah,

– ima blokiran transakcijski račun..
4. Kreditni pogoji:
a) Obrestna mera
Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene 

po tem javnem pozivu, je:
– za namena 1.A2 in 1.A4 (naprave za pro izvodnjo 

ali sopro izvodnjo električne energije): trimesečni Euri-
bor + najmanj 1,5 % oziroma višji fiksni pribitek, ki ne 
zagotavlja pomoči države, tako da je višina skupne 
obrestne mere na dan dodelitve kredita enaka višini 
veljavne referenčne obrestne mere za izračun držav-
ne pomoči, določene skladno s Sporočilom Komisi-
je o spremembi metode določanja referenčnih obre-
stnih mer in diskontnih stopenj (UL C 14, 19. 1. 2008, 
str. 6, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legisla-
tion/reference_rates.html) in ustrezno povečane skladno 
s predpisi o državnih pomočeh, in

– za vse ostale namene: trimesečni Euribor + naj-
manj 1,5 %.

Za naložbo, za katere je vlagatelj že prejel ali za-
prosil za financiranje istih upravičenih stroškov iz drugih 
javnih virov ali programov dodeljevanja državne pomoči, 
se lahko pribitek zviša, tako da se s kreditom Eko sklada 
ne dodeli dodatna državna pomoč za to naložbo.

b) Odplačilna doba
Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila 

naložbe, ki je izkazana v vlogi za kredit. V nobenem 
primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratori-
jem, oziroma največ 5 let za namene nakupa opreme (in 
vozil), vključenih v točke A.5, A.6.a, A.7, B.3, B.8 in C.1. 
Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto. 
V primeru časovno omejenega izvajanja dejavnosti s po-
dročja varstva okolja na podlagi pogodbe, dovoljenja pri-
stojnega organa, podeljene koncesije ipd., je odplačilna 
doba s pogojem vezana na veljavnost takšnega akta. 
Kredit se lahko odobri tudi za daljše obdobje, vendar 
mora v tem primeru kreditojemalec ob vsakokratnem 
poteku veljavnosti predložiti dokazilo, ki je podlaga za 
nadaljnje opravljanje dejavnosti. Krediti se praviloma 
odplačujejo v četrtletnih obrokih.

c) Višina kredita
Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti 

priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 85 % 
priznanih stroškov naložbe za namene A in B in 80 % 
priznanih stroškov naložbe za namene C in D ter 75 % 
priznanih stroškov naložbe za namen F.

Višina odobrenega kredita se lahko zniža na pod-
lagi vrednotenja po okoljskih merilih, glede na kreditno 
sposobnost vlagatelja in kakovost zavarovanja kredita 
ter v primerih, kadar bi bila z najvišjim deležem odo-
brenega kredita presežena zgornja omejitev po pravilu 
dodeljevanja državne pomoči ali pomoči »de minimis« 
(točka 5.e poziva).

Višina posameznega kredita je omejena na najnižji 
znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek 
kredita, ki znaša 2 milijona EUR. Skupna zadolženost 
kreditojemalca pri Eko skladu ne sme preseči 10 mili-
jonov EUR.

5. Pogoji dodeljevanja kreditov
a) Splošni pogoji
Naložba, ki je predmet vloge za dodelitev kredita, 

v času oddaje vloge ne sme biti zaključena.
Do kredita so upravičene le naložbe oziroma faze 

naložb, ki s strani Eko sklada še niso bile kreditirane.
Naložba mora biti izvedena skladno z veljavno za-

konodajo.
b) Priznani stroški
Priznani stroški naložbe so vsi stroški v zvezi z iz-

vedbo naložbe, razen stroškov nakupa zemljišč. Prizna-



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 28 / 24. 4. 2015 / Stran 811 

ni stroški obsegajo stroške nabave in namestitve opre-
me, strojev in naprav, stroške prenosa tehnologij z na-
kupom patentov, licenc, know-howa ali nepatentiranega 
tehničnega znanja, stroške projektiranja, zunanjega teh-
ničnega nadzora, dovoljenj in vse druge stroške, ki so 
nedvoumno in v celoti ali v natančno določljivem deležu 
povezani z naložbo, ki je predmet dodelitve kredita. Med 
priznane stroške ne sodijo stroški DDV (razen v primeru, 
ko vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega DDV), 
stroški notranjega nadzora, promocije, študij izvedljivosti 
in stroški, ki bremenijo vlagatelja neodvisno od izvedbe 
naložbe, npr. stroški, povezani z inšpekcijskimi pregledi 
in obratovalnim monitoringom, stroški taks, prispevkov 
in drugih dajatev. Druge omejitve priznanih stroškov na-
ložbe so za posamezne skupine namenov opredeljene 
v točki 1 tega javnega poziva.

Noben dokument, povezan z naložbo, za katero 
bo dodeljen kredit po tem javnem pozivu (projektna 
dokumentacija, upravno dovoljenje, računi za izdelavo 
projektne dokumentacije navedene naložbe, pogodbe 
o najemu, nadzoru, itd.), ne sme biti starejši od treh let 
od datuma oddaje vloge za kredit.

Noben dokument, ki se nanaša na fizično izvedbo 
dela naložbe, in predstavlja priznane stroške oziroma 
osnovo za izračun in tudi nakazilo odobrenega kredita 
(datum izdaje računa, sklenitve obvezujoče pogodbe ...), 
pa ne sme biti izdan leto dni pred dnem oddaje vloge.

Pri namenu A.1.8) Energijska prenova obstoječih 
stavb priznani stroški vključujejo izvedbo enega ali več 
naslednjih ukrepov:

a. vgradnjo toplotne zaščite zunanjega ovoja stav-
be:

a.1 zunanjih sten in sten proti neogrevanim pro-
storom s fasadnim sistemom z najmanj 15 cm toplotno 
izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 
W/mK ali z ustrezno debelino drugega toplotno izolacij-
skega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,30 W/m2K. 
Navedeno razmerje mora biti izkazano tudi v primeru 
fasadnih sistemov s toplotno izolacijo iz naravnih izola-
cijskih materialov in sicer ne glede na vrednost toplotne 
prevodnosti (λ),

a.2 stropa proti neogrevanemu prostoru oziroma 
ravne ali poševne strehe z najmanj 25 cm toplotno izo-
lacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 
W/mK ali z ustrezno debelino drugega toplotno izolacij-
skega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,18 W/m2K,

a.3 tal na terenu ali tal nad neogrevanimi prostori 
z najmanj 15 cm toplotno izolacijskega materiala s to-
plotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali z ustrezno de-
belino drugega toplotno izolacijskega materiala (d), da 
bo razmerje λ/d ≤ 0,30 W/m2K,

a.4 energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohi-
štva in senčil, pri čemer vrednosti toplotne prehodnosti, 
določene skladno z veljavno verzijo standarda SIST EN 
14351-1, ne smejo presegati vrednosti:

– 1,3 W/m2K pri oknih s profilom iz umetne mase, 
lesa ali njune kombinacije,

– 1,6 W/m2K pri oknih s profilom iz kovine,
– 1,4 W/m2K pri strešnih oknih,
– 1,6 W/m2K pri vhodnih vratih,
– 2,0 W/m2K pri garažnih vratih,
b. vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja in hlajenja 

z visokim izkoristkom energije,
c. namestitev energijsko učinkovite notranje raz-

svetljave, ki vključuje nakup svetil, sijalk in regulacije, 
skladno z določili točke 1.A.7.b tega poziva,

d. optimizacijo obstoječih ogrevalnih in prezračeval-
nih sistemov (termostatski ventili, regulacija in hidravlič-
no uravnoteženje),

e. vgradnjo sistema za prezračevanje z vračanjem 
toplote odpadnega zraka (vse oblike centralnega siste-
ma ali lokalno prezračevanje z vračanjem toplote odpa-
dnega zraka), pri čemer mora:

– centralni sistem, skladno z rezultati meritev po 
standardu SIST EN 308, izkazovati vsaj 80 % energij-
sko učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka pri 
povprečnem obratovalnem pretoku centralnega sistema 
ter specifično rabo električne energije za pogon največ 
0,45 W/m3h, ali

– lokalni sistemi izkazovati vsaj 65 % energijsko 
učinkovitostjo pri vračanju toplote odpadnega zraka,

f. vgradnjo sistema za pro izvodnjo električne ener-
gije za lastno rabo,

g. ukrepe učinkovite rabe energije, ki se nanašajo 
na povečevanje energijske učinkovitosti naprav za pro-
izvodnjo toplote ne glede na uporabljen vir energije.

Kolikor se sočasno z izvedbo ukrepov energijske 
prenove stavbe izvajajo tudi drugi ukrepi sanacije stav-
be, pa tudi:

h. zamenjava vodovodnih ali kanalizacijskih cevi 
v stavbi iz materialov, ki vsebujejo azbest ali težke ko-
vine (svinec, cink …) in zamenjavo strešne kritine, ki 
vsebuje azbestna vlakna (npr. salonit), skladno s točko 
C.3. tega poziva in

i. dela, povezana s sanacijo stavbe, z namenom 
zmanjšanja prehajanje radona v stavbe ali protipotresno 
sanacijo konstrukcijskih elementov stavbe vključno s po-
segi, ki zajemajo funkcionalno prenovo stavbe, kolikor 
je sanacija skladna s predloženim projektom sanacije, ki 
ga je pripravila za to usposobljena inštitucija.

V primeru, da obnova vključuje tudi rekonstrukcijo 
stavbe, je poleg gradbenega dovoljenja potrebno predlo-
žiti tudi izkaz energijskih lastnosti stavbe, izdelan skla-
dno z določili 19. člena Pravilnika o učinkoviti rabi ener-
gije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10).

Toplotne prehodnosti materialov, vgrajenih v zunanji 
toplotni ovoj stavbe, toplotne in tehnične karakteristike 
ogrevalnih sistemov, prezračevalnih naprav in razsve-
tljave morajo biti razvidni iz ustreznih dokazil, priloženih 
dokumentaciji za prijavo.

Pri namenu A.1.9) gradnja novih stavb v nizkoe-
nergijski ali pasivni tehnologiji priznani stroški lahko 
vključujejo vse stroške gradbenih in obrtniških del ter 
stroške strojnih in električnih inštalacij, stroške del po-
trebnih pri izvedbi ukrepov v ustrezno toplotno zaščito 
celotnega zunanjega ovoja stavbe (toplotna izolacija, 
zunanje stavbno pohištvo), sodobnega sistema ogreva-
nja in hlajenja, sistema za prezračevanje z vračanjem 
toplote odpadnega zraka, energijsko učinkovite razsve-
tljave. Poleg tega so lahko priznani tudi stroški predpisa-
nega strokovnega nadzora izvedbe omenjenih ukrepov 
ter stroški izdelave projektne in pripadajoče tehnične 
dokumentacije.

V primeru gradnje stavbe, ki vključuje konstrukcij-
ske elemente, toplotni ovoj stavbe (toplotno izolacijo in 
zunanje stavbno pohištvo) ter strojne inštalacije za ogre-
vanje in prezračevanje, priznani stroški lahko obsegajo 
največ 80 % predračunske vrednosti stavbe.

c) Odsvojitev in oddaje v najem ali zakup
Kreditirana osnovna sredstva ne smejo biti odsvoje-

na ali oddana v najem ali zakup pred dokončnim popla-
čilom kredita razen ob predhodnem soglasju Eko sklada.

Stavbe, ki bodo zgrajene ali obnovljene s kreditom 
Eko sklada, ne smejo biti namenjene prodaji na trgu, 
lahko pa se oddajo v najem.

d) Okoljska merila
Vloge za pridobitev kredita po tem javnem pozivu 

se po okoljskih merilih vrednotijo glede na pričakovane 
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okoljske učinke naložbe, in sicer na podlagi podatkov 
o pričakovanih merljivih okoljskih učinkih naložbe in 
o stanju ter vplivih na okolje pred izvedbo naložbe.

Ugotavlja se izpolnjevanje naslednjih kriterijev:
– splošni okoljski kriteriji, kot so načela trajnostnega 

razvoja, prednostni okoljski cilji in učinkovitost ravnanja 
z okoljem: največ 40 točk,

– ustreznost tehnološke rešitve: največ 20 točk,
– stopnja ogroženosti okolja (zavarovana območja, 

občutljivejša in manj občutljiva območja, zmanjšanje 
emisij v okolje, zmanjšanje porabe naravnih virov in 
energije ter sanacija okolja): največ 40 točk.

Največje možno število točk, doseženih v postop-
ku okoljskega vrednotenja, je 100. Okoljska merila so 
podrobneje opredeljena v dokumentaciji za prijavo na 
poziv.

e) Omejitve glede dodeljevanja pomoči »de mini-
mis«.

V skladu z shemo de minimis pomoči »Ugodni kre-
diti za okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih 
pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov« (št. priglasi-
tve M001-5854067-2014) za kredit po tem pozivu lah-
ko zaprosijo podjetja vseh gospodarskih panog, razen 
podjetij iz sektorjev ribištva in ribogojstva ter primarne 
pro izvodnje kmetijskih pro izvodov.

Do pomoči prav tako ni upravičeno podjetje, ki 
je naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zara-
di predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč 
razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim tr-
gom.

Skupna višina pomoči »de minimis«, ki jih prejme 
upravičenec, ki ga ti predpisi zavezujejo, ne sme prese-
či 200.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračun-
skih let oziroma 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo 
v cestnoprometnem sektorju. Podatke o spodbudah, ki 
so že bile dodeljene upravičencu po tem pravilu, Eko 
sklad pred dodelitvijo preveri pri pristojni službi na Mini-
strstvu za finance. Dejanska višina pomoči, ki jo z ugo-
dnim kreditom dodeli Eko sklad, bo izračunana na dan 
dodelitve pravice do kredita, o čemer bo kreditojemalec 
obveščen z odločbo Eko sklada.

Dodeljena pomoč se ne kumulira z nobeno drugo 
državno pomočjo, ali s pomočjo »de minimis«, ki izpol-
njuje pogoje sheme ali z drugimi finančnimi sredstvi 
Evropske skupnosti ob upoštevanju istih upravičenih 
stroškov, ki se deloma ali v celoti prekrivajo, če bi bila 
s tako kumulacijo presežena največja intenzivnost po-
moči. Pri določanju, ali se spoštuje največja intenziv-
nost, se upošteva skupni znesek javnih sredstev, ne 
glede na to, ali se financira iz lokalnih, regionalnih, na-
cionalnih virov ali virov Evropske skupnosti.

Vlagatelj mora Eko skladu v vlogi predložiti pisno 
izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh tudi za po-
vezane družbe in že dodeljenih javnih sredstvih za iste 
upravičene stroške.

f) Zavarovanje kredita
Dodeljeni kredit je potrebno ustrezno zavarovati 

s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev 
in z enim ali z več od naslednjih zavarovalnih instru-
mentov:

1. prvovrstnim zavarovanjem, opredeljenim z vsa-
kokrat veljavnimi predpisi Banke Slovenije,

2. zavarovalno polico zavarovalnice, registrirane 
v Republiki Sloveniji in drugi državi Cone A (določeno 
s predpisi Banke Slovenije), ki je pridobila dovoljenje 
pristojnega organa za opravljanje kreditnih zavaroval-
nih poslov,

3. hipoteko na tržno zanimivi nepremičnini,
4. zastavo tržno zanimivih premičnin,

5. zastavo vrednostnih papirjev, ki po predpisih iz 
prve točke tega odstavka niso opredeljeni kot prvovrstno 
zavarovanje,

6. drugimi, po posebnem predhodnem dogovoru za 
Eko sklad sprejemljivimi zavarovanji, ki nudijo zadostno 
zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih obveznosti.

V primeru, ko je predmet naložbe izgradnja naprave 
za pro izvodnjo električne energije in je vlagatelj upravi-
čen do podpore države, je obvezen odstop terjatev iz 
naslova prodaje električne energije, razen v primerih, 
ko je kredit v celoti zavarovan z zavarovanjem pri zava-
rovalnici ali s prvovrstnim zavarovanjem.

Elementi presoje kreditne sposobnosti vlagatelja in 
ustreznosti zavarovanja so sestavni del dokumentacije 
za prijavo na poziv.

6. Vloga
Osnovni pogoj za dodelitev kredita je pravočasno od-

dana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana 
v času trajanja tega javnega poziva. Vloga je popolna, 
ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec 
»Vloge za pridobitev kredita«, ki mora vsebovati:

a) izpolnjen obrazec vloge za dodelitev kredita s po-
datki o vlagatelju in naložbi in obveznimi prilogami, ki 
so potrebne glede na vrsto naložbe in so podrobneje 
opredeljene v razpisni dokumentaciji za prijavo na poziv,

b) podpisan in potrjen obrazec »Izjava vlagatelja« 
z navedenimi podatki o že prejetih ali zaprošenih sred-
stvih državne pomoči za nameravano naložbo iz drugih 
javnih virov in o skupnem znesku odobrenih pomoči po 
načelu »de minimis« v zadnjih treh letih ter izjavo, da ne 
gre za podjetje v težavah, kot je opredeljeno s predpisi 
o državnih pomočeh, o poravnanih obveznostih do RS 
ter izjavo po ZPPDFT,

c) dokazila o usposobljenosti, opredeljena v doku-
mentaciji za prijavo na poziv,

d) pozitivno mnenje resornega ministrstva za za-
dolžitev, ki ga priložijo le pravne osebe javnega sektorja 
v skladu s 87. in 88. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo 
in 110/11 – ZDIU12),

e) upravno dovoljenje za kreditirano naložbo, kot 
je navedeno v dokumentaciji za prijavo na javni poziv,

f) projektno dokumentacijo, poročilo ali strokovno 
oceno o vplivih naložbe na okolje, okoljevarstveno do-
voljenje oziroma soglasje, kot je za naložbo navedeno 
v dokumentaciji za prijavo na javni poziv,

g) obrazec »B. Podatki za okoljsko vrednotenje 
naložb«,

h) obrazec »C. Finančni podatki o naložbi«,
i) Obrazec »D Predlog zavarovanja« in
j) Obrazec »E. Presoja kreditne sposobnosti« 

vključno z dokumentacijo, na podlagi katere se, skladno 
z zahtevami navedenimi v Vlogi za prijavo na javni po-
ziv, presoja kreditna sposobnost vlagatelja in ustreznost 
ponujenega zavarovanja kredita.

7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi sredstev vlagatelju se 

uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 
8/10 in 82/13), kolikor Zakon o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 
– ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 32/13) ne 
določa drugače.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do kredita se 
taksa, skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 
28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, 
št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo), ne plačuje.
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8. Kreditna pogodba
Pred sklenitvijo kreditne pogodbe mora upraviče-

na oseba plačati nadomestilo za sklenitev kreditne po-
godbe skladno s Tarifnim pravilnikom o nadomestilih 
za opravljanje storitev Eko sklada, slovenskega okolj-
skega javnega sklada (v nadaljevanju: Tarifni pravilnik) 
ter predložiti sklep ustreznega organa o najemu kredita 
in menice, v primeru, da je kreditojemalec pravna oseba 
javnega sektorja iz 85., 87. in 88. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo in 110/11 – ZDIU12, 14/13 in 101/13), pa še 
soglasje Ministrstva za finance k pogodbi o zadolžitvi.

Rok za sklenitev kreditne pogodbe je 6 mesecev 
od datuma izdaje odločbe o dodelitvi pravice do kredita.

Prav tako mora upravičena oseba plačati stroške 
vodenja kredita, odobrenega na podlagi tega poziva, 
morebitne spremembe kreditne pogodbe na željo kre-
ditojemalca oziroma predčasno poplačilo odobrenega 
kredita skladno z veljavnim Tarifnim pravilnikom

9. Poraba odobrenega kredita
Poraba kredita je dokumentarna ob sočasnem za-

gotavljanju lastne udeležbe kreditojemalca. Pred vsa-
kim nakazilom sredstev mora kreditojemalec poravnati 
vse zapadle obveznosti do Eko sklada. Ustrezni deleži 
sredstev bodo kreditojemalcem oziroma izvajalcem na-
kazovani po predložitvi ustreznih dokumentov (pogodbe, 
računi, predračuni, mesečne situacije dotlej opravljenih 
del).

Naložbe po tem javnem pozivu morajo biti zaklju-
čene najkasneje v dveh letih od datuma izdaje odločbe 
o dodelitvi kredita. Zadnje nakazilo sredstev pa se lahko 
izvede najkasneje v treh mesecih po navedenem roku.

Pred prvim nakazilom sredstev morajo vsi kreditoje-
malci predložiti ustrezne zavarovalne instrumente, tisti, 
ki so zavezani k izvajanju naložb skladno z zakonom 
o javnem naročanju, pa tudi sklep o izbiri najugodnej-
šega ponudnika.

10. Informiranje kandidatov: dodatne informacije 
lahko kandidati pridobijo na Eko skladu, Slovenskem 
okoljskem javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljub ljana, tel. 01/241-48-20 vsak delovni dan, med 13. 
in 15. uro, telefaks 01/241-48-60 in na spletni strani: 
www.ekosklad.si.

11. Rok in način prijave
Javni poziv je odprt do porabe sredstev oziroma 

najkasneje do 30. 4. 2016. Obravnavane bodo vloge, ki 
bodo prispele na Eko sklad v času od objave v Uradnem 
listu RS do zaključka javnega poziva. Kandidati se lahko 
dogovorijo za pošiljanje dokumentacije na njihov naslov 
vsak delovni dan od objave poziva dalje na Eko skla-
du, Slovenskem okoljskem javnem skladu, Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljub ljana, tel. 01/241-48-20. Pred poši-
ljanjem dokumentacije za prijavo morajo kandidati Eko 
skladu predložiti podatke o naslovu, telefonu, elektronski 
pošti ali telefaksu, kontaktni osebi kandidata, nazivu na-
ložbe in okvirni višini zaprošenih sredstev.

Vloge je treba oddati na originalnih obrazcih z vsemi 
zahtevanimi prilogami. Kandidati lahko oddajo vlogo tudi 
v elektronski obliki, podpisano z elektronskim podpisom.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Št. 900-7/2015 Ob-1977/15

Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c čle-
na Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13), enajste alineje pr-
vega odstavka 25. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, 

Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, 
št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13 ter v skladu s Splošnimi 
pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega 
javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni 
strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nada-
ljevanju: Splošni pogoji) ter Shemo »de minimis« pomoči 
»Ugodni krediti za okoljske naložbe gospodarskih družb 
in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov« (št. 
priglasitve M001-5854067-2014) (v nadaljevanju: She-
ma), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nada-
ljevanju: Eko sklad), objavlja

javni poziv
za kreditiranje okoljskih naložb  

lokalnih skupnosti 54LS15
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za 

okoljske naložbe, ki jih izvajajo ali financirajo lokalne 
skupnosti (v nadaljevanju: občine) na območju Republi-
ke Slovenije za naložbe oziroma v projektu opredeljene 
faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) v:

A) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
B) zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanj-

šanja emisij toplogrednih plinov),
C) gospodarjenje z odpadki,
D) varstvo voda in učinkovita raba vode,
E) odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in
F) začetne naložbe v okoljske tehnologije.

A) Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za nasle-
dnje namene:

1) postavitev oziroma rekonstrukcijo ali razširitev 
sistemov in naprav za ogrevanje ali hlajenje prostorov 
in pripravo sanitarne tople vode, ki kot primarni ener-
gent uporabljajo energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov 
(biomaso, toploto podtalnice, površinske vode zemlje 
oziroma kamnitih masivov, sonca, zraka …),

2) postavitev oziroma rekonstrukcijo objektov in na-
prav za sopro izvodnjo toplote/hladu in električne ener-
gije, ki bodo pridobile ali ohranile deklaracijo za pro-
izvodno napravo, skladno z vsakokrat veljavnimi pred-
pisi,

3) izgradnjo razvoda sistema za daljinsko oskrbo 
s toploto in/ali hladom, t. j. razdelilnim omrežjem, pri-
ključki pri odjemalcih, krmilnimi sistemi ipd.,

4) postavitev oziroma rekonstrukcijo ali razširitev 
objektov in naprav za pro izvodnjo električne energije iz 
obnovljivih virov energije, ki bodo pridobile ali ohranile 
deklaracijo za pro izvodno napravo za pridobivanje ele-
ktrične energije na obnovljive vire, skladno z vsakokrat 
veljavnimi predpisi,

5) nakup vozil na električni ali hibridni pogon (kom-
binacija motorja z notranjim izgorevanjem in enega ali 
več elektromotorjev) za cestni promet, pri katerih emisije 
CO2 v kombiniranem načinu vožnje, po podatkih pro-
izvajalca, ne presegajo 110 g/km,

6) obnovo obstoječe razsvetljave, ki vključuje regu-
lacijo osvetljevanja in zamenjavo sijalk ali svetil, s katero 
se doseže vsaj 30 % prihranek električne energije, in je 
obnova:

a. zunanje razsvetljave skladno z veljavnimi pred-
pisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 
okolja, pri čemer stroški osvetlitve objektov ali drugih 
zunanjih elementov za namen oglaševanja (npr. pano-
jev) ne sodijo med priznane stroške naložbe,

b. notranje razsvetljave skladno z določili Poglavja 
8 tehnične smernice TSG-1-004:2010 »Učinkovita raba 
energije«, Odredbe o seznamu izdanih tehničnih smer-
nic (Uradni list RS, št. 55/12),
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7) energijsko prenovo obstoječih stavb, ogrevanih 
nad 19 oC, ki lahko vključuje izvedbo enega ali več na-
slednjih ukrepov:

a. ustrezne toplotne zaščite celotnega zunanjega 
ovoja stavbe (toplotna izolacija, zunanje stavbno po-
hištvo),

b. sodobnih sistemov ogrevanja in hlajenja,
c. sistema za prezračevanje z vračanjem toplote 

odpadnega zraka,
d. energijsko učinkovite razsvetljave, skladno s toč-

ko 1.A.6.a in 1.A.6.b poziva,
8) gradnjo novih stavb v nizkoenergijski ali pasivni 

tehnologiji, ogrevanih nad 19 oC, za katere bodo predlo-
ženi PGD dokumentacija, PZI načrt arhitekture ter PZI 
načrt strojnih inštalacij ogrevanja in prezračevanja izka-
zovali, da gre za energijsko visoko učinkovite stavbe, 
katerih energijska učinkovitost bo v segmentu računske 
rabe energije za ogrevanje (Qh), izračunana po metodo-
logiji PHPP, manjša ali enaka 25 kWh/m2a, iz obnovljivih 
virov energije pa mora biti zagotovljenih najmanj 25 % 
skupnih letnih potreb po toploti za ogrevanje in pripravo 
sanitarne tople vode. Izračun energijske učinkovitosti 
stavbe mora zaradi morebitnega poletnega pregrevanja 
stavbe vključevati tudi preveritev senčenja in po potrebi 
hlajenje z aktivnimi energijsko varčnimi sistemi hlajenja.

Novozgrajeni objekt mora izkazovati vsaj vgradnjo:
a. ustrezne toplotne zaščite celotnega zunanjega 

ovoja stavbe (toplotna izolacija, zunanje stavbno po-
hištvo),

b. sodobnih sistemov ogrevanja in hlajenja,
c. sistema za prezračevanje z vračanjem toplote 

odpadnega zraka,
d. energijsko učinkovite razsvetljave, skladno s toč-

ko 1.A.6.a in 1.A.6.b poziva.
B) Zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanj-

šanja emisij toplogrednih plinov) za naslednje namene:
1) nakup novih vozil za cestni promet s pogonom 

na plin,
2) nakup novih vozil za prevoz potnikov v mestnem 

prometu, z vgrajenim EURO 6 motorjem,
3) izvedbo priklopa na plinovod ali namestitev ku-

rilne naprave, ki kot energent uporablja plin, le v pri-
meru, da je skladen s sprejetim lokalnim energetskim 
konceptom,

4) postavitev kolesarnic, polnilnih postaj za polnje-
nje električnih baterijskih vozil, vozil na stisnjen zemelj-
ski plin ali bioplin,

5) izgradnjo parkirišč po sistemu P+R, z neposre-
dno povezavo na javni potniški promet,

6) izvedbo ukrepov, povezanih s spodbujanjem traj-
nostne mobilnosti, skladno s sprejeto občinsko prome-
tno strategijo, kot so spodbujanje multimodalnosti, uva-
janje sistemov »bike share«, »car share«, izgradnjo ko-
lesarskih poti, nakup koles ali drugih podobnih ukrepov.

C) Gospodarjenje z odpadki za naslednje namene:
1) postavitev oziroma rekonstrukcijo sistemov in na-

prav za ločeno zbiranje, obdelavo ali ponovno uporabo 
komunalnih odpadkov, pri čemer predmet kreditiranja 
ne morejo biti naložbe, ki obsegajo le nakup posod za 
ločeno zbiranje odpadkov,

2) nakup vozil z nadgradnjo ali delovnih strojev na 
hibridni, električni ali plinski pogon oziroma imajo vgra-
jen EURO 6 motor in se lahko uporabljajo izključno za 
zbiranje ali obdelavo odpadkov,

3) zamenjavo strešnih kritin, ki vsebujejo azbestna 
vlakna (npr. salonit).

V primeru, da se ob tem izvede tudi toplotna izola-
cija podstrešja, se kot priznani strošek upošteva celotna 
vrednost nakupa in vgradnje izolacijskih materialov.

Zamenjavo salonitne strešne kritine na strehah, 
katerih skupna površina presega 300 m2, lahko izvaja 
samo izvajalec, ki ima pridobljeno okoljevarstveno do-
voljenje za izvajanje teh del. Ob zaključku naložbe je po-
trebno priložiti potrdilo upravljavca odlagališča o ustre-
znem deponiranju kritine, ki vsebuje azbestna vlakna 
(evidenčni list o ravnanju z odpadki).

D) Varstvo voda in učinkovita raba vode za nasle-
dnje namene:

1) gradnjo oziroma rekonstrukcijo čistilnih naprav 
za komunalne in/ali tehnološke odpadne vode,

2) tehnologije, naprave in nadzorno-regulacijske 
ukrepe, ki v tehnološkem procesu ali distribucijskem 
sistemu omogočajo prihranek ali zmanjšanje izgub pi-
tne vode,

3) predpripravo in naprave za čiščenje oporečnih 
virov pitne vode,

4) izvedbo ukrepov, ki zmanjšujejo porabo pitne 
vode (zbiralniki deževnice, sistem izrabe padavinske 
vode, prekritje objektov z rastlinsko odejo, zadrževalniki 
padavinske vode,…).

E) Odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo 
za naslednje namene:

1) gradnjo oziroma rekonstrukcijo javnih in zaseb-
nih kanalizacijskih omrežij za komunalne in/ali padavin-
ske odpadne vode, ki se priključujejo na obstoječe čistil-
ne naprave oziroma se čistilna naprava gradi istočasno,

2) gradnjo oziroma rekonstrukcijo javnih in zaseb-
nih vodovodnih omrežij.

2. Višina razpisanih sredstev: višina sredstev po 
tem javnem pozivu znaša 8 milijonov EUR.

3. Upravičene osebe
Do kreditov so upravičene občine, ki izvajajo ali 

financirajo naložbo, ki je predmet vloge za dodelitev 
kredita.

Do kredita ni upravičena občine, ki:
– nima poravnanih zapadlih finančnih obveznosti 

do Eko sklada,
– nima poravnanih davčnih in drugih obveznosti do 

Republike Slovenije,
– ima blokiran transakcijski račun.
4. Kreditni pogoji
a) Obrestna mera
Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene 

po tem javnem pozivu, je:
– trimesečni Euribor + najmanj 1,8 %.
b) Odplačilna doba
Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila 

naložbe, ki je izkazana v vlogi za kredit. V nobenem 
primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratori-
jem, oziroma največ 5 let za namene nakupa opreme (in 
vozil), vključenih v točke A.5, A.6, B.1 in B.2. Moratorij 
na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto. Krediti se 
praviloma odplačujejo v četrtletnih obrokih.

c) Višina kredita
Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti 

priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 85 % 
priznanih stroškov.

Na osnovi vrednotenja po okoljskih merilih se ta naj-
višji delež kredita lahko zniža. Višina odobrenega kre-
dita se lahko zniža tudi glede na kakovost zavarovanja 
kredita ter v primerih, kadar bi bila z najvišjim deležem 
odobrenega kredita presežena zgornja omejitev že do-
deljene pomoči oziroma drugih javnih sredstev za isto 
naložbo. Višina odobrenega kredita se lahko prilagodi 
soglasju Ministrstva za finance k zadolžitvi.

Višina posameznega kredita je omejena na najnižji 
znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek 
kredita, ki znaša 2 milijona EUR. Skupna zadolžitev 
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kreditojemalca pri Eko skladu ne sme presegati 10 mi-
lijonov EUR.

5. Pogoji dodeljevanja kreditov
a) Splošni pogoji
Naložba, ki je predmet vloge za dodelitev kredita, 

v času oddaje vloge ne sme biti zaključena.
Do kredita so upravičene le naložbe oziroma faze 

naložb, ki s strani Eko sklada še niso bile kreditirane. 
Naložba mora biti izvedena skladno z veljavno zako-
nodajo.

b) Priznani stroški
Priznani stroški naložbe so vsi stroški v zvezi z iz-

vedbo naložbe, razen stroškov nakupa zemljišč. Prizna-
ni stroški obsegajo stroške nabave in namestitve opre-
me, strojev in naprav, stroške prenosa tehnologij z na-
kupom patentov, licenc, know-howa ali nepatentiranega 
tehničnega znanja, stroške projektiranja, zunanjega teh-
ničnega nadzora, dovoljenj in vse druge stroške, ki so 
nedvoumno in v celoti ali v natančno določljivem deležu 
povezani z naložbo, ki je predmet dodelitve kredita. Med 
priznane stroške ne sodijo stroški DDV (razen v primeru, 
ko vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega DDV), 
stroški notranjega nadzora, promocije, študij izvedljivosti 
in stroški, ki bremenijo vlagatelja neodvisno od izvedbe 
naložbe, npr. stroški, povezani z inšpekcijskimi pregledi 
in obratovalnim monitoringom, stroški taks, prispevkov 
in drugih dajatev. Druge omejitve priznanih stroškov na-
ložbe so za posamezne skupine namenov opredeljene 
v točki 1. tega javnega poziva.

Noben dokument, povezan z naložbo, za katero 
bo dodeljen kredit po tem javnem pozivu (projektna 
dokumentacija, upravno dovoljenje, računi za izdelavo 
projektne dokumentacije navedene naložbe, pogodbe 
o najemu, nadzoru, itd.), ne sme biti starejši od petih let 
od datuma oddaje vloge za kredit.

Pri namenu A.1.7) Energijsko prenovo obstoječih 
stavb priznani stroški vključujejo izvedbo enega ali več 
naslednjih ukrepov:

a. vgradnjo toplotne zaščite zunanjega ovoja stav-
be:

a.1 zunanjih sten in sten proti neogrevanim pro-
storom s fasadnim sistemom z najmanj 15 cm toplotno 
izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 
W/mK ali z ustrezno debelino drugega toplotno izolacij-
skega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,30 W/m2K. 
Navedeno razmerje mora biti izkazano tudi v primeru 
fasadnih sistemov s toplotno izolacijo iz naravnih izola-
cijskih materialov in sicer ne glede na vrednost toplotne 
prevodnosti (λ),

a.2 stropa proti neogrevanemu prostoru oziroma 
ravne ali poševne strehe z najmanj 25 cm toplotno izo-
lacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 
W/mK ali z ustrezno debelino drugega toplotno izolacij-
skega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,18 W/m2K,

a.3 tal na terenu ali tal nad neogrevanimi prostori 
z najmanj 15 cm toplotno izolacijskega materiala s to-
plotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali z ustrezno de-
belino drugega toplotno izolacijskega materiala (d), da 
bo razmerje λ/d ≤ 0,30 W/m2K,

a.4 energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohi-
štva in senčil, pri čemer vrednosti toplotne prehodnosti, 
določene skladno z veljavno verzijo standarda SIST EN 
14351-1, ne smejo presegati vrednosti:

– 1,3 W/m2K pri oknih s profilom iz umetne mase, 
lesa ali njune kombinacije,

– 1,6 W/m2K pri oknih s profilom iz kovine,
– 1,4 W/m2K pri strešnih oknih,
– 1,6 W/m2K pri vhodnih vratih,
– 2,0 W/m2K pri garažnih vratih,

b. vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja in hlajenja 
z visokim izkoristkom energije,

c. namestitev energijsko učinkovite notranje raz-
svetljave, ki vključuje nakup svetil, sijalk in regulacije, 
skladno z določili točke 1.A.7.b tega poziva,

d. optimizacijo obstoječih ogrevalnih in prezračeval-
nih sistemov (termostatski ventili, regulacija in hidravlič-
no uravnoteženje),

e. vgradnjo sistema za prezračevanje z vračanjem 
toplote odpadnega zraka (vse oblike centralnega siste-
ma ali lokalno prezračevanje z vračanjem toplote odpa-
dnega zraka), pri čemer mora:

– centralni sistem, skladno z rezultati meritev po 
standardu SIST EN 308, izkazovati vsaj 80 % energij-
sko učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka pri 
povprečnem obratovalnem pretoku centralnega sistema 
ter specifično rabo električne energije za pogon največ 
0,45 W/m3h, ali

– lokalni sistemi izkazovati vsaj 65 % energijsko 
učinkovitostjo pri vračanju toplote odpadnega zraka,

f. ukrepe učinkovite rabe energije, ki se nanašajo 
na povečevanje energijske učinkovitosti naprav za pro-
izvodnjo toplote ne glede na uporabljen vir energije.

Kolikor se sočasno z izvedbo ukrepov energijske 
prenove stavbe izvajajo tudi drugi ukrepi sanacije stav-
be, pa tudi:

g. zamenjava vodovodnih ali kanalizacijskih cevi 
v stavbi iz materialov, ki vsebujejo azbest ali težke ko-
vine (svinec, cink …) in zamenjavo strešne kritine, ki 
vsebuje azbestna vlakna (npr. salonit), skladno s točko 
C.3. tega poziva in

h. dela, povezana s sanacijo stavbe, z namenom 
zmanjšanja prehajanje radona v stavbe ali protipotresno 
sanacijo konstrukcijskih elementov stavbe vključno s po-
segi, ki zajemajo funkcionalno prenovo stavbe, kolikor 
je sanacija skladna s predloženim projektom sanacije, ki 
ga je pripravila za to usposobljena inštitucija.

V primeru, da obnova vključuje tudi rekonstrukcijo 
stavbe, je poleg gradbenega dovoljenja potrebno predlo-
žiti tudi izkaz energijskih lastnosti stavbe, izdelan skla-
dno z določili 19. člena Pravilnika o učinkoviti rabi ener-
gije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10).

Toplotne prehodnosti materialov, vgrajenih v zunanji 
toplotni ovoj stavbe, toplotne in tehnične karakteristike 
ogrevalnih sistemov, prezračevalnih naprav in razsve-
tljave morajo biti razvidni iz ustreznih dokazil, priloženih 
dokumentaciji za prijavo.

Pri namenu A.1.8) gradnja novih stavb v nizkoe-
nergijski ali pasivni tehnologiji priznani stroški lahko 
vključujejo vse stroške gradbenih in obrtniških del ter 
stroške strojnih in električnih inštalacij, stroške del po-
trebnih pri izvedbi ukrepov v ustrezno toplotno zaščito 
celotnega zunanjega ovoja stavbe (toplotna izolacija, 
zunanje stavbno pohištvo), sodobnega sistema ogreva-
nja in hlajenja, sistema za prezračevanje z vračanjem 
toplote odpadnega zraka, energijsko učinkovite razsve-
tljave. Poleg tega so lahko priznani tudi stroški predpisa-
nega strokovnega nadzora izvedbe omenjenih ukrepov 
ter stroški izdelave projektne in pripadajoče tehnične 
dokumentacije.

V primeru gradnje stavbe, ki vključuje konstrukcij-
ske elemente, toplotni ovoj stavbe (toplotno izolacijo in 
zunanje stavbno pohištvo) ter strojne inštalacije za ogre-
vanje in prezračevanje, priznani stroški lahko obsegajo 
največ 80 % predračunske vrednosti stavbe.

c) Odsvojitev in oddaje v najem ali zakup
Kreditirana osnovna sredstva ne smejo biti odsvo-

jena ali oddana v najem ali zakup pred dokončnim po-
plačilom kredita in predhodnim soglasjem Eko sklada.
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Stavbe, ki bodo zgrajene ali obnovljene s kreditom 
Eko sklada, ne smejo biti namenjene prodaji na trgu, 
lahko pa se oddajo v najem.

d) Okoljska merila
Vloge za pridobitev kredita po tem javnem pozivu 

se po okoljskih merilih vrednotijo glede na pričakovane 
okoljske učinke naložbe, in sicer na podlagi podatkov 
o pričakovanih merljivih okoljskih učinkih naložbe in 
o stanju ter vplivih na okolje pred izvedbo naložbe.

Ugotavlja se izpolnjevanje naslednjih kriterijev:
– splošni okoljski kriteriji, kot so načela trajnostnega 

razvoja, prednostni okoljski cilji in učinkovitost ravnanja 
z okoljem: največ 40 točk,

– ustreznost tehnološke rešitve: največ 20 točk,
– stopnja ogroženosti okolja (zavarovana območja, 

občutljivejša in manj občutljiva območja, zmanjšanje 
emisij v okolje, zmanjšanje porabe naravnih virov in 
energije ter sanacija okolja): največ 40 točk.

Največje možno število točk, doseženih v postop-
ku okoljskega vrednotenja, je 100. Okoljska merila so 
podrobneje opredeljena v dokumentaciji za prijavo na 
poziv.

e) Zavarovanje kredita
Dodeljeni kredit je potrebno ustrezno zavarovati 

s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev.
6. Vloga
Osnovni pogoj za dodelitev kredita je pravočasno 

oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je 
oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga je 
popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen 
obrazec »Vloge za pridobitev kredita« mora vsebovati:

a) izpolnjen obrazec vloge za dodelitev kredita s po-
datki o vlagatelju in naložbi in prilogami, ki so za posa-
mezno naložbo zahtevanimi v dokumentaciji za prijavo 
na poziv,

b) podpisan in potrjen obrazec »Izjava vlagatelja« 
z navedenimi podatki o že prejetih ali zaprošenih sred-
stvih državne pomoči za nameravano naložbo iz drugih 
javnih virov in o skupnem znesku odobrenih pomoči po 
načelu »de minimis« v zadnjih treh letih, izjavo o porav-
nanih obveznostih do RS ter izjavo po ZPPDFT,

c) dokazila o usposobljenosti, opredeljena v doku-
mentaciji za prijavo na poziv,

d) upravno dovoljenje za kreditirano naložbo, kot 
je navedeno v dokumentaciji za prijavo na javni poziv,

e) projektno dokumentacijo, poročilo ali strokovno 
oceno o vplivih naložbe na okolje, okoljevarstveno do-
voljenje oziroma soglasje, kot je za naložbo navedeno 
v dokumentaciji za prijavo na javni poziv,

f) obrazec »B. Podatki za okoljsko vrednotenje na-
ložb«,

g) obrazec »C. Finančni podatki o naložbi«.
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi sredstev vlagatelju se 

uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 
8/10 in 82/13), kolikor Zakon o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 
– ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 32/13) ne 
določa drugače.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do kredita se 
taksa, skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 
28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, 
št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo), ne plačuje.

8. Kreditna pogodba
Pravico do kredita pridobljeno z odločbo kreditoje-

malec uveljavi s sklenjeno kreditno pogodbo.

Pred sklenitvijo kreditne pogodbe mora upravičena 
oseba plačati nadomestilo za sklenitev kreditne pogodbe 
skladno z veljavnim Tarifnim pravilnikom o nadomestilih 
za opravljanje storitev Eko sklada, slovenskega okolj-
skega javnega sklada (v nadaljevanju: Tarifni pravilnik) 
ter predložiti sklep ustreznega organa o najemu kredita 
in menice, v primeru, da je kreditojemalec pravna oseba 
javnega sektorja iz 85., 87. in 88. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo in 110/11 – ZDIU12, 14/13 in 101/13), pa še 
soglasje Ministrstva za finance k pogodbi o zadolžitvi.

Rok za sklenitev kreditne pogodbe je 9 mesecev 
od datuma izdaje odločbe o dodelitvi pravice do kredita.

Prav tako mora upravičena oseba plačati stroške 
vodenja kredita, odobrenega na podlagi tega poziva, 
morebitne spremembe kreditne pogodbe na željo kre-
ditojemalca oziroma predčasno poplačilo odobrenega 
kredita skladno z veljavnim Tarifnim pravilnikom.

9. Poraba odobrenega kredita
Poraba kredita je dokumentarna ob sočasnem za-

gotavljanju lastne udeležbe kreditojemalca. Pred vsa-
kim nakazilom sredstev mora kreditojemalec poravnati 
vse zapadle obveznosti do Eko sklada. Ustrezni deleži 
sredstev bodo kreditojemalcem nakazovani po predloži-
tvi ustreznih dokumentov (pogodbe, računi, predračuni, 
mesečne situacije dotlej opravljenih del).

Naložbe po tem javnem pozivu morajo biti zaklju-
čene najkasneje v treh letih od datuma izdaje odločbe 
o dodelitvi kredita. Zadnje nakazilo sredstev pa se lahko 
izvede najkasneje v treh mesecih po navedenem roku.

Pred prvim nakazilom sredstev mora kreditojema-
lec predložiti ustrezne zavarovalne instrumente in sklep 
o izbiri najugodnejšega ponudnika.

10. Informiranje kandidatov: dodatne informacije 
lahko kandidati pridobijo na Eko skladu, Slovenskem 
okoljskem javnem skladu, Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljub ljana, tel. 01/241-48-20, vsak delovni dan med 13. 
in 15. uro, telefaks 01/241-48-60 in na spletni strani, 
www.ekosklad.si.

11. Rok in način prijave
Javni poziv je odprt do porabe sredstev oziroma 

najkasneje do 30. 4. 2016. Obravnavane bodo vloge, ki 
bodo prispele na Eko sklad v času od objave v Uradnem 
listu RS do zaključka javnega poziva. Kandidati se lahko 
dogovorijo za pošiljanje dokumentacije na njihov naslov 
vsak delovni dan od objave poziva dalje na Eko skla-
du, Slovenskem okoljskem javnem skladu, Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljub ljana, tel. 01/241-48-20. Pred poši-
ljanjem dokumentacije za prijavo morajo kandidati Eko 
skladu predložiti podatke o naslovu, telefonu, elektronski 
pošti ali telefaksu, kontaktni osebi kandidata, nazivu na-
ložbe in okvirni višini zaprošenih sredstev.

Kandidati lahko oddajo vlogo tudi v elektronski obli-
ki, podpisano z elektronskim podpisom.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Št. 01410-12/2015/4 Ob-2020/15

Na podlagi prvega odstavka 13. člena Zakona o 
Slovenski tiskovni agenciji (Uradni list RS, št. 50/11) ter 
sklepa Vlade Republike Slovenije št. 01410-12/2015/3 
z dne 22. 4. 2015

javni poziv Vlade Republike Slovenije
kandidatom za predstavnike ustanovitelja v 

Nadzornem svetu Slovenske tiskovne agencije
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 

Vlada), poziva zainteresirane, da kandidirajo za člane 
Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije d.o.o., 
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Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: STA), ki jih imenuje 
ustanovitelj.

Rok za oddajo vloge je 15 dni po objavi tega jav-
nega poziva.

V skladu z Zakonom o Slovenski tiskovni agen-
ciji (Uradni list RS, št. 50/11; v nadaljnjem besedilu: 
ZSTAgen) Vlada objavlja javni poziv, s katerim poziva 
zainteresirane posameznike, da kandidirajo za člane 
Nadzornega sveta STA.

Kandidat, ki se bo javil na javni poziv, mora v skladu 
z ZSTAgen izpolnjevati naslednje pogoje:

– je strokovnjak za medije ali pravni strokovnjak 
ali ekonomsko-finančni strokovnjak ali strokovnjak za 
informatiko;

– imeti mora najmanj visokošolsko izobrazbo pri-
dobljeno po študijskih programih druge stopnje oziroma 
raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobraz-
bi druge stopnje in vsaj deset let delovnih ali pet let vod-
stvenih izkušenj na področjih, ki zagotavljajo ustrezna 
znanja in izkušnje za opravljanje funkcije nadzora STA;

– ob nastopu funkcije mora imeti potrdilo o usposo-
bljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov 
gospodarskih družb, veljavno v Republiki Sloveniji.

V skladu s sedmim odstavkom 12. člena ZSTAgen 
član nadzornega sveta STA ne more biti:

– oseba, ki opravlja funkcijo v organih politične 
stranke;

– predsednik republike, predsednik vlade, posla-
nec v Državnem zboru ali Evropskem parlamentu, član 
Državnega sveta, župan, ustavni sodnik, minister, gene-
ralni sekretar vlade, državni sekretar in drugi funkcionar 
v državnih organih ali v institucijah in organih Evropske 
unije;

– generalni direktor direktorata ministrstva, general-
ni sekretar ministrstva, predstojnik organa v sestavi mi-
nistrstva in predstojnik vladne službe, načelnik upravne 
enote ter direktor občinske uprave;

– oseba, ki je član ali zaposlen v organu, ki je pri-
stojen za nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo 
medije;

– oseba, ki v skladu z določbami zakona, ki ureja 
gospodarske družbe, ne more biti imenovana za člana 
organa vodenja ali nadzora v delniški družbi;

– oseba, zaposlena na STA;
– oseba, ki je član organa vodenja, upravljanja ali 

nadzora ali je v delovnem razmerju oziroma pogodbeno 
sodeluje s podjetji, ki opravljajo enake oziroma podobne 
storitve kot STA, zaradi česar bi lahko prišlo do konflikta 
interesov;

– oseba, ki je ožji družinski član oseb, ki sestavljajo 
organe vodenja, upravljanja ali nadzora podjetji, ki opra-
vljajo enake oziroma podobne storitve kot STA, zaradi 
česar bi lahko prišlo do konflikta interesov.

Kot ožji družinski član se v skladu z določbo osme-
ga odstavka 12. člena ZSTAgen šteje zakonec ali oseba, 
s katero živi oseba iz zadnje alinee prejšnjega odstav-
ka v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni 
partnerski skupnosti, njen otrok, vnuk in starš ter druga 
oseba, ki živi z njo v skupnem gospodinjstvu.

Kandidati morajo posredovati vlogo s prilogami v 
predpisani obliki. Vlogi morajo kandidati priložiti:

– v celoti izpolnjen Europass življenjepis, iz ka-
terega so razvidne strokovne izkušnje z medijskega, 
ekonomsko-finančnega, pravnega ali informacijskega 
področja; dokazilo o izpolnjevanju zahtevane stopnje 
izobrazbe;

– dokazilo o delovnih oziroma vodstvenih izkušnjah, 
iz katerega so razvidna leta delovne dobe oziroma leta 
vodstvenih izkušenj na področjih, ki zagotavljajo ustre-

zna znanja in izkušnje za opravljanje funkcije nadzora 
STA;

– potrdilo o usposobljenosti za člane nadzornih sve-
tov ali upravnih odborov gospodarskih družb, veljavno v 
Republiki Sloveniji; kolikor kandidat potrdila še nima, ga 
bo v skladu z določbo petega odstavka 12. člena ZSTA-
gen moral predložiti Državnemu zboru RS najkasneje 
ob nastopu funkcije člana nadzornega sveta STA. V tem 
primeru kandidat vlogi priloži izjavo, v kateri navede, da 
bo zahtevano potrdilo dostavil najkasneje ob nastopu 
funkcije in da se strinja z imenovanjem za člana nadzor-
nega sveta STA z odložnim pogojem, da najkasneje ob 
nastopu funkcije člana nadzornega sveta STA predloži 
Državnemu zboru RS potrdilo o usposobljenosti za čla-
ne nadzornih svetov ali upravnih odborov gospodarskih 
družb, veljavno v Republiki Sloveniji.

– izjavo, da izpolnjujejo zahteve iz sedmega odstav-
ka 12. člena ZSTAgen (izjava je priloga 1 tega javnega 
poziva);

– izjavo, s katero izrecno dovoljujejo obdelavo in 
uporabo njihovih osebnih podatkov, vendar izključno z 
namenom in v zvezi s postopkom imenovanja (izjava je 
priloga 1 tega javnega poziva).

Kandidati pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici z 
označbo: »Ne odpiraj – prijava za člana nadzornega 
sveta STA«, na naslov: Generalni sekretariat Vlade Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, in sicer 
v roku 15 dni po objavi. Prijavo je možno oddati tudi v 
glavno (oziroma sprejemno) pisarno Generalnega se-
kretariata Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 
Ljubljana, od ponedeljka do četrtka, med 8. in 15.30, 
v petek pa med 8. in 14.30, ali na elektronski naslov: 
gp.gs@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena 
z elektronskim podpisom.

Prijava in obvezne izjave na Prilogi 1 morajo biti 
obvezno lastnoročno podpisane.

Kontaktna oseba za dodatna pojasnila: Tatjana Pe-
čaver, 01/478-16-52, tatjana.pecaver@gov.si

Vlada bo izmed vseh prispelih vlog izločila prepo-
zne in nepopolne vloge, izmed preostalih vlog pa bo 
najkasneje v 15 dneh po preteku roka za prijavo na javni 
poziv Državnemu zboru RS poslala predlog kandidatov 
za člane nadzornega sveta. Člane nadzornega sveta 
bo imenoval Državni zbor RS z večino glasov vseh 
poslancev.

Kandidati bodo obveščeni le v primeru imenovanja, 
ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji postopek in 
neimenovanja. V postopku javnega poziva ni možnosti 
vlaganja pravnih sredstev.

Kandidati kazensko in materialno odgovarjajo za 
pravilnost navedb v vlogi.

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

Vlada Republike Slovenije

Ob-1980/15

Na podlagi tretjega odstavka 104. člena in 107. čle-
na Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS, št. 77/07, ZUJIK – UPB-1, 56/08, 4/10, 
20/11 in 111/13) in Zakona o praznikih in dela prostih 
dnevih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 112/05 
– UPB1, 52/10, 40/12 – ZUJF in 19/15, v nadaljevanju 
ZPDPD) ter skladno s Pravilnikom o izvedbi javnega 
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov 
in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Pra-
vilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 
in 90/12) Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja



Stran 818 / Št. 28 / 24. 4. 2015 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

javni poziv
za izbor kulturnih projektov – obeležitev nekaterih 

državnih praznikov RS, ki jih bo v letu 2015 
sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, 

namenjenega za kulturo 
(projektni poziv, oznaka JPP – DP2015)

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

1. Predmet in področje poziva: predmet poziva je 
sofinanciranje kulturnih projektov prirediteljev obeležitev 
nekaterih državnih praznikov RS v letu 2015, katerih 
organizator ne bo Republika Slovenija (v nadaljevanju: 
projekti).

2. Pomen izrazov
Prireditelji obeležitev nekaterih državnih praznikov 

RS v letu 2015 so društva, zveze društev, zasebni za-
vodi in druge nevladne organizacije ter javni zavodi in 
lokalne skupnosti, ki izpolnjujejo pogoje javnega poziva 
(v nadaljevanju: upravičene osebe).

Prijavitelj projekta je odgovorni nosilec projekta.
Projekt je posamična kulturna dejavnost, ki je v jav-

nem interesu in je dostopna javnosti.
3. Temeljno področje poziva
Temeljno področje poziva je obeležitev nekaterih 

državnih praznikov RS v letu 2015, katerih obeležitev 
ne organizira Republika Slovenija. V ta namen se sofi-
nancira kulturne projekte – proslave, ki jih organizirajo 
in izvedejo prijavitelji projekta z zahtevanimi referenca-
mi ob naslednjih praznikih oziroma dela prostih dnevih, 
opredeljenih v 1. in 2. členu ZPDPD:

– 27. april, dan upora proti okupatorju,
– 17. avgust, združitev prekmurskih Slovencev 

z matičnim narodom,
– 15. september, vrnitev Primorske k matični do-

movini,
– 31. oktober, dan reformacije,
– 23. november, dan Rudolfa Maistra.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na pozivu
4.1 Izbrani so lahko le prijavitelji projektov (upravi-

čene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da delujejo na temeljnem področju poziva, kar do-

kazujejo s preteklim delovanjem, iz katerega je razvidno, 
da so vsaj trikrat že izvedli ali bili vključeni v izvedbo 
primerljivega projekta obeležitve državnega praznika RS 
s prireditvijo, ki je presegala lokalni pomen;

Priporočeni dokazili:
– reference prijavitelja (dokumentacija, ki doka-

zuje izvedbo ali vključenost v izvedbo treh primerljivih 
projektov, ki presegajo lokalni pomen);

– reference sodelujočih oziroma pogodbenih par-
tnerjev, vključenih v prijavljeni projekt (nagrada, prizna-
nje, referenčni projekti);

– da so, če so bili pogodbena stranka ministrstva 
v letu 2014, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do 
ministrstva (dokazilo ni potrebno, preverba po uradni 
dolžnosti);

– da bodo v primeru izbora omogočili javno dosto-
pnost projekta, kar dokazujejo s podpisano izjavo;

– da ne prijavljajo istega projekta, ki je bil že posre-
dovan ali izbran na drugem programskem ali projektnem 
razpisu oziroma pozivu Ministrstva za kulturo, kar doka-
zujejo s podpisano in ožigosano izjavo;

– da ne prijavljajo istega projekta, ki je bil že po-
sredovan ali izbran na razpisih Slovenskega filmskega 
centra – javne agencije RS, Javne agencije za knjigo 
RS ali Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, kar 
dokazujejo s podpisano in ožigosano izjavo;

– da bodo prijavljeni projekt realizirali do konca 
novembra 2015.

4.2 Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni uslužbe-

nec, ki ga imenuje ministrica.
5. Kriteriji poziva
Kriteriji javnega poziva, katerih izpolnjevanje bo 

preverjala strokovna komisija, so:
– Preseganje lokalnega pomena prireditve.
– Predviden obseg prireditve.
– Sodelovanje z referenčnimi organizacijami oziro-

ma njihova vključenost.
6. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti prijaviteljev, za katere bo 

v postopku preverjanja izpolnjevanja kriterijev ugotovlje-
no, da presegajo lokalni pomen, da po obsegu dosegajo 
raven, ki je primerna za obeležitev državnega praznika 
in da vključujejo tudi referenčne organizacije s posame-
znega tematskega področja.

Povzetek načina ocenjevanja
Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo ministrstvo 

na predlog strokovne komisije uvrstilo na seznam odo-
brenih projektov.

Postopek ocenjevanja izpolnjevanja kriterijev bo 
izvedla strokovna komisija, ki bo ocenjevala popolne 
vloge po vrstnem redu prispetja. Ko bo za obeležitev 
posameznega praznika oziroma dela prostega dneva iz 
3. točke javnega poziva potrdila prvo vlogo, ki bo izpol-
njevala kriterije javnega poziva, se javni poziv v tem delu 
zapre. Za obeležitev vsakega posameznega praznika 
oziroma dela prostega dneva iz 3. točke javnega poziva 
se v sofinanciranje sprejme po en projekt.

7. Vrednost sredstev: skupna okvirna vrednost raz-
položljivih sredstev, namenjenih za projektni poziv za 
leto 2015 je 20.000,00 EUR.

8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v pro-
računskem letu 2015 oziroma v plačilnih rokih, kot jih 
določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leto 2015. 
Obdobje upravičenosti stroškov je od dneva objave tega 
javnega poziva.

9. Upravičeni stroški: upravičeni stroški, ki jih lahko 
v okviru posredovane finančne konstrukcije sofinancira 
ministrstvo, so vsi stroški, ki so neposredno poveza-
ni z izvedbo prireditve in brez katerih prireditve ne bi 
bilo mogoče izvesti. Upravičeni stroški, ki jih prijavitelj 
uveljavlja za sofinanciranje s strani ministrstva, morajo 
biti predstavljeni v finančni konstrukciji projekta. Izplačila 
upravičenih stroškov se izvedejo na podlagi zahtevka, 
ki mu je za vsak posamezen uveljavljan strošek v okviru 
pogodbenega zneska priložena tudi verodostojna knji-
govodska listina.

10. Rok poziva: besedilo javnega poziva z ozna-
ko JPP – DP2015 se objavi v Uradnem listu RS dne 
24. 4. 2015 in na spletnih straneh Ministrstva za kulturo: 
(http://www.mk.gov.si). Zaključi se s porabo razpoložljivih 
sredstev oziroma najpozneje 30. 11. 2015. Vloge, prispe-
le na javni poziv, se bodo obravnavale po času prispetja.

11. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva,
– prijavni obrazec za področje poziva za posame-

zen projekt z izjavami in obrazložitvami.
Dokumentacija poziva je dostopna na spletni strani 

ministrstva: http://www. mk.gov.si.
Dokumentacijo poziva lahko prijavitelji prevzamejo 

tudi v vložišču ministrstva med uradnimi urami: vsak 
ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure, ter v sredo, od 
9. do 12. ure in od 14. do 16. ure, na podlagi vna-
prejšnje najave prek e-naslova: aleksej.loos@gov.si ali 
tel. 01/369-59-23.
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12. Oddaja in dostava predlogov
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih pri-

javnih obrazcih za posamezno področje za posamezen 
projekt ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podat-
ke, določene v dokumentaciji poziva.

Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo 
za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana, v zapečatenem 
ovitku z izpisom na sprednji strani: Ne odpiraj – prijava 
na javni poziv JPP – DP2015.

Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: 
naziv in naslov (sedež).

12.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje 
vseh sestavin, ki jih zahteva prijavni obrazec. Nepopolne 
vloge se zavržejo.

Prijavitelj lahko sam dopolnjuje vlogo do dneva nje-
ne obravnave s strani strokovne komisije.

12.3 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana 
priporočeno na pošto do vključno 30. 11. 2015, oziroma 
do tega dne ni bila predložena v vložišču ministrstva. Za 
prepozno se šteje tudi vloga, ki je prispela po dnevu, ko 
se je javni poziv končal zaradi porabe sredstev.

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

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega po-
stopka izločilo vse vloge prijaviteljev, ki jih ne bo vložila 
upravičena oseba in jih zavrglo.

13. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in 
pojasnil

Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in poja-
snil je Aleksej Adrijan Loos, tel. 01/369-59-23, elektron-
ska pošta: aleksej.loos@gov.si.

Uradne ure po telefonu in elektronskem mediju 
ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 
12. ure, ter vsako sredo, od 14. do 16. ure.

14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu obravnave projek-

ta obvestilo najpozneje v enem mesecu po obravnavi 
strokovne komisije.

Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih projektov 
po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega 
poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, dolo-
čene z državnim proračunom.

Ministrstvo za kulturo

Št. 258/02-15 Ob-1955/15

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14) in 35. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 
10/14), Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem gostinskega lokala »sedaj 

vinoteka Štrigon« na plaži v Portorožu
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. objavlja javno 

zbiranje ponudb za oddajo v najem gostinskega lokala 
»sedaj vinoteka Štrigon« s pripadajočo teraso, ki se na-
haja v plažnem objektu II. na centralni plaži v Portorožu, 
z namenom zagotovitve višje stopnje turistične ponudbe 
plaže in samega Portoroža.

1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1b, 
6330 Piran, ID št. za DDV:SI73819174, matična šte-
vilka 51056330, tel. 05/61-75-000, e-pošta: info@oko-
ljepiran.si, TRR SI56 1010 0003 2414 679, odprt pri 
Banki Koper d.d.

2. Opis nepremičnin, ki so predmet najema in čas 
trajanja najema

Z javnim zbiranjem ponudb se želi pridobiti po-
nudnika za najem gostinskega lokala »sedaj vinoteka 
Štrigon« v plažnem objektu II. (v nadaljevanju: lokal) ter 
pripadajočo teraso. Lokal se nahaja na naslovu Obala 
18, 6320 Portorož, na parcelnih številkah 1570/4 in 
1570/6, vse k.o. Portorož in leži med centralno plažo 
Portorož ter portoroško promenado.

Lokal ima skupno izmero cca 93 m² ter cca 90 m² 
zunanje terase. Površine lokala in terase so označene 
na skicah, ki so priloga razpisni dokumentaciji. More-
bitna odstopanja v dejanski površini predmeta razpisa 
niso razlog za spremembo najemne pogodbe ali raz-
vezo le-te.

Objekti, ki so predmet najema na podlagi razpisne 
dokumentacije se nahajajo v plažnem objektu II. na 
naslovu Obala 18, 6320 Portorož ter ležijo na parcelnih 
številkah 1570/4 in 1570/6, vse k.o. Portorož. Objekti, 
ki so predmet najema se pridobijo v posest v stanju 
v kakršnem so (brez inventarja), za predvideno dobo 
15-ih let. V najemni pogodbi se njeno trajanje natančno 
določi. O stanju nepremičnin pa se ob prevzemu sestavi 
zapisnik.

3. Predložitev potrdila o vplačani varščini za resnost 
ponudbe: ponudnik je dolžan vplačati varščino za re-
snost ponudbe v višini 6.000,00 EUR na račun Javnega 
podjetja Okolje Piran, d.o.o. št. SI56 1010 0003 2414 
679, odprt pri Banki Koper d.d., z navedbo namena: 
„Plačilo varščine za resnost ponudbe za najem gostin-
skega lokala – sedaj vinoteka Štrigon“.

4. Podrobnejše informacije o predmetu najema
Zainteresirani ponudniki lahko naslovijo pisna 

vprašanja v zvezi z razpisom na elektronski naslov: 
info@okoljepiran.si do vključno petih dni do izteka raz-
pisnega roka, z oznako »Sklenitev najemne pogodbe za 
lokal – sedaj vinoteka Štrigon«. Javno podjetje Okolje 
Piran, d.o.o. bo na zastavljena vprašanja odgovorilo 
v roku 3 dni od dne, ko je bilo vprašanje prejeto.

Poseben sestanek s ponudniki za dajanje pojasnil 
v zvezi z javnim razpisom ni predviden.

Nepremičnino, ki je predmet najema si je mogoče 
ogledati po predhodnem dogovoru. Vse podrobnejše 
informacije v zvezi z ogledom se lahko naslovi na elek-
tronski naslov iz prvega odstavka te točke.

5. Oddaja ponudbe in odpiranje
Upoštevale se bodo tiste ponudbe, ki bodo dosta-

vljene v zaprti ovojnici z oznako „Ne odpiraj – Ponudba 
za sklenitev najemne pogodbe – sedaj vinoteka Štrigon“ 
najpozneje do 13. 5. 2015 do 12. ure, na naslov Javno 
podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1B, 6330 Piran, Slo-
venija. Odpiranje ponudb je javno.

Spremembe ali umik ponudbe so možne le do po-
teka roka za vložitev ponudb.

6. Pogoji, pod katerimi ponudnik predloži ponudbo
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične 

osebe – samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjuje-
jo pogoje za priznanje sposobnosti po točki 11. razpisne 
dokumentacije. Fizična oseba, ki še ni registrirana kot 
samostojni podjetnik posameznik, mora ob prijavi na 
razpis zagotoviti, da bo izvajala dejavnost kot samostojni 
podjetnik posameznik in to izkazati.

Prijavo na javni razpis lahko poda ena pravna ozi-
roma fizična oseba (samostojni podjetniki posamezniki) 
ali skupaj tudi več oseb (med katerimi predstavlja ena 
oseba glavnega najemnika, ki je tudi podpisnik pogod-
be, ostali pa so sonajemniki), ki morajo prijavi predložiti 
pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja 
med več osebami in njihov dogovor o tem, kdo bo po-
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slovodni prijavitelj oziroma glavni najemnik, ki bo oddal 
ponudbo in s katerim bo sklenjena najemna pogodba. 
Iz pravnega akta, iz katerega izhajajo medsebojna raz-
merja med več osebami, mora biti razvidna medsebojna 
zaveza vseh oseb, da za obveznosti po najemni pogodbi 
odgovarjajo solidarno.

Za priznanje sposobnosti ponudnika mora tako le-ta 
izpolnjevati pogoje, ki so opredeljeni v 11. točki razpi-
sne dokumentacije, kar ponudniki dokazujejo z izjavo 
o sposobnosti, dano pod materialno in kazensko odgo-
vornostjo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in 
s prilogami, ki so v tej točki zahtevane.

Osnovna sposobnost ponudnika: Osebni status go-
spodarskih sub jektov in registracija

Pogoji:
1. – da ponudniku ali njegovemu zakonitemu zasto-

pniku, če gre za pravno osebo ni bila izrečena pravno-
močna sodba za sodelovanje v kriminalnih združbah iz 
člena 2(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/733/PNZ;

– da ponudniku ali njegovemu zakonitemu zasto-
pniku, če gre za pravno osebo ni bila izrečena pravno-
močna sodba za korupcijo iz člena 3 Akta Sveta z dne 
26. maja 1997 in člena 3(1) Skupnega ukrepa Sveta 
98/742/PNZ;

– da ponudniku ali njegovemu zakonitemu zasto-
pniku, če gre za pravno osebo ni bila izrečena pravno-
močna sodba za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije 
o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;

– da ponudniku ali njegovemu zakonitemu zasto-
pniku, če gre za pravno osebo ni bila izrečena pravno-
močna sodba za pranje denarja iz člena 1 Direktive Sve-
ta 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju 
uporabe finančnega sistema za pranje denarja.

2. – da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, ko-
likor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen 
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Ka-
zenskem zakoniku Republike Slovenije:

a) hudodelsko združevanje,
b) sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za 

fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedo-
voljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične 
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za ne-
zakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito 
posredovanje,

c) goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri prido-
bitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obvezno-
sti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih Sku-
pnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih 
interesov Evropskih Skupnosti,

d) pranje denarja.
3. – da proti ponudniku ni začet postopek stečaja, 

likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s predpisi.
Dokazila:
– Dokazila oziroma izjava (Obrazec št. 3) morajo 

biti original oziroma overjena kopija dokumentov.
– Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji: Izjava 

ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne spo-
sobnosti (Obrazec št. 3).

– Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: 
dokazila o izpolnjevanju tega pogoja (če država, v kateri 
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, 
bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zaprise-
ženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, poda-
no pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali 
pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih sub jektov 
v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež).

Opomba: Pogoj mora izpolnjevati vsak od skupnih 
ponudnikov.

4. – da je ponudnik registriran pri pristojnem organu 
za izvajanje dejavnosti, ki mu omogoča izvajanje dejav-
nosti v skladu z razpisno dokumentacijo.

Dokazila:
– Dokazila oziroma izjava morajo biti original oziro-

ma overjena kopija dokumentov.
– Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji: izjava 

ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu za iz-
vajanje dejavnosti, ki mu omogoča izvajanje dejavnosti 
vinoteke (Obrazec št. 3).

– Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Slove-
niji: dokazila o izpolnjevanju navedenega pogoja (če 
država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja 
takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega do-
kazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo iz-
javo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim 
organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali 
gospodarskih sub jektov v državi, v kateri ima ponudnik 
svoj sedež).

Opomba: Skupni ponudniki morajo izpolniti pogoj 
kumulativno.

Ekonomska sposobnost ponudnika
– Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih ra-

čunov na dan izdaje potrdila ni bil blokiran iz razloga 
neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakon-
skega naslova ali naslova sodnih izvršb. Ponudnik v po-
slovnem letu 2014 ni posloval z izgubo, kar dokazuje 
s svojo bonitetno oceno.

Dokazila:
– ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdila poslov-

nih bank za vsak odprt transakcijski račun iz katerih bo 
razvidno, da na dan izdaje potrdila ni bil blokiran iz razlo-
gov naštetih v prejšnji alineji. Potrdilo ne sme biti starej-
še od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za 
oddajo ponudbe. Potrdilo se priloži v originalu ali kopiji.

– S.BON-1 (za samostojnega podjetnika) ali 
S.BON-1/P (za podjetje), ki ne sme biti starejši od 30 dni 
od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo po-
nudbe. Potrdilo se priloži v originalu ali kopiji.

Opomba: Pogoj mora izpolnjevati vsak od skupnih 
ponudnikov.

Reference ponudnika
– da je ponudnik, ki oddaja ponudbo za samo izva-

janje gostinske dejavnosti v zadnjih 5 (petih) letih v oko-
lju, kjer se prepletata gostinska in turistična dejavnost 
neprekinjeno izvajal dejavnost vinoteke.

Dokazila:
– Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec 

št. 4 – Referenčno potrdilo, s strani naročnika ali izva-
jalca dejavnosti, ki podaja referenčno potrdilo za ponu-
dnika. V primeru samostojnega opravljanja dejavnosti, 
ponudnik opiše in dokaže način opravljanja dejavnosti.

Opomba: Skupni ponudniki morajo pogoj izpolniti 
kumulativno.

Dokazilo o plačilu varščine za resnost ponudbe
– Dokazilo, da je plačana varščina za resnost po-

nudbe v višini 6.000,00 EUR pred oddajo ponudbe.
Poslovni načrt
– Poslovni načrt je dokument, ki vsebuje krajšo, 

vendar celovito obrazložitev ponudnikove namere o na-
jemu zemljišča in objektov za izvajanje dejavnosti, po-
slovanja in koriščenja teh nepremičnin.

– Ponudnik pripravi poslovni načrt, ki mora vse-
bovati:

a) vsebinski / programski del (vsebinska zasnova 
delovanja lokala, opis nameravane ponudbe, posebej 
je potrebno opredeliti ponudbo domačih in tujih vin, 
v vsebinsko programskem delu naj ponudnik opredeli 
morebitne standarde kakovosti, ki jih je pridobil, more-
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bitne druge reference, ki jih je pridobil skozi poslovanje 
v preteklih letih …),

b) finančni del (program trženja in ostali ekonomski 
dejavniki, predlog za morebitne investicije v prihodnosti 
glede sredstev, ki jih namerava vložiti in morebitni ter-
minski plan izvedbe teh investicij, ponudnik lahko pri-
pravi tudi ponudbeni predračun posameznih dejavnosti).

Potrdilo pristojnega Davčnega urada Republike 
Slovenije o poravnanih davkih in prispevkih

– Potrdilo pristojnega Davčnega urada Republike 
Slovenije o poravnanih davkih in prispevkih v skladu 
s predpisi v Republiki Sloveniji – potrdilo ne sme biti 
starejše od 30 dni pred rokom za oddajo ponudb.

Opomba: Pogoj mora izpolnjevati vsak od skupnih 
ponudnikov.

Ponudnik in z njim povezane fizične in pravne ose-
be kot jih opredeljujeta Zakon o gospodarskih družbah 
ter Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDD-
PO-2) ne sme imeti neporavnanih zapadlih obveznosti 
do Občine Piran in Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o.

– Ponudnik mora predložiti potrdila Občine Piran in 
Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o., da teh zapadlih in 
neporavnanih obveznosti nima.

Dokazilo:
– Potrdila Občine Piran in Javnega podjetja Okolje 

Piran, d.o.o..
Ponudbo ponudnika, ki ne bo izpolnila vseh pogojev 

za priznanje sposobnosti, navedenih v točki 11. iz raz-
pisne dokumentacije, bo Javno podjetje Okolje Piran, 
d.o.o. zavrglo kot nepopolno.

7. Vsebina ponudbe: obvezna vsebina ponudbe 
je: kazalo ponudbe, Obrazec št. 1 – Ponudba, Obrazec 
št. 2 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne doku-
mentacije, Obrazec št. 3 – Izjava o sposobnosti (z zah-
tevanimi dokazili), Obrazec št. 4 – Referenčno potrdilo, 
Potrdilo o plačilu varščine za resnost ponudbe, Potrdilo 
o poravnanih obveznostih do Občine Piran, Potrdilo 
o poravnanih obveznostih do Javnega podjetja Okolje 
Piran, d.o.o., Poslovni načrt, Potrdilo pristojnega Davč-
nega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih, Prav-
ni akt o sodelovanju (Opomba: pravni akt o sodelovanju 
je obvezen v primeru več oseb kot skupnih ponudnikov).

8. Način in rok plačila najemnine
Izhodiščna letna najemnina za lokal znaša 

25.300,00 EUR brez DDV.
Izhodiščna letna najemnina za lokal je določena 

brez DDV. Izbrani najemnik bo dolžan ob podpisu po-
godbe izpolniti in posredovati na svoj pristojni davčni 
urad izjavo za izbiro obdavčitve najema nepremičnine 
z DDV. Plačilo DDV-ja bremeni najemnika.

Letna najemnina za lokal se bo ob plačilu vsakega 
obroka usklajevala z indeksom rasti cen življenjskih 
potrebščin, ki ga objavi Statistični urad Republike Slo-
venije.

Polovico najemnine za lokal je dolžan najemnik za 
vsako leto plačati najkasneje do 1. 12. v iztekajočem 
letu za prihodnje leto, drugo polovico pa najkasneje do 
15. 6. v tekočem letu. Letno najemnino za leto 2015 je 
najemnik dolžan plačati ob podpisu pogodbe. Za leto 
2015 se plača sorazmerni del najemnine, in sicer 7/12. 
Prav tako se ob koncu najemnega razmerja obračuna 
zadnji obrok sorazmerno z meseci v letu, ki niso bili 
obračunani.

Plačilo polovice letne najemnine za lokal do 1. 12. 
v iztekajočem letu je pogoj za veljavnost pogodbe v pri-
hodnjem letu. Neplačilo najemnine v tako določenem 
roku ima za posledico takojšnjo prekinitev pogodbe.

Način in pravočasno plačilo najemnine predstavlja 
bistveno sestavino pogodbe.
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Koristna vlaganja v objekt
Najemnik lahko izvede obnovo lokala in sicer po 

projektu na katerega mora dati Javno podjetje Okolje 
Piran, d.o.o. soglasje. Pri tem se pogodbeni stranki 
dogovorita, da Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. ne 
pripozna nikakršnih koristnih vlaganj.

9. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: 
ponudba mora biti veljavna do vključno 3 mesece od 
dneva odpiranja ponudb.

10. Merilo za izbor najemnika
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo Javno pod-

jetje Okolje Piran, d.o.o. pri ponudnikih, ki bodo izpolnje-
vali vse pogoje iz točke »11. Obvezna vsebina ponud-
be«, upoštevalo naslednje kriterije – merila:

Ocena primernosti vsebin-
skega/programskega dela 
poslovnega načrta

130 točk Najbolje ocenjen program po oceni 
komisije 

Vsak naslednji najbolje ocenjeni 
program 30 točk manj

Višina najemnine 20 točk Najvišje ponujena najemnina Vsaka naslednja najvišja ponuje-
na najemnina 4 točke manj

Reference ponudnika 20 točk Najdaljše neprekinjeno obdobje poslo-
vanja v dejavnosti obratovanja vinotek 
(nad obveznih neprekinjenih 5 let)

Za vsako naslednje krajše obdo-
bje od najdaljšega 1 točka manj

Merila so v prejšnjem odstavku navedena v zgor-
njem vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj 
pomembnega. Osnovno in prednostno merilo je pri-
mernost vsebinskega / programskega dela poslovnega 
načrta.

Naročnik bo pridobljene ponudbe ocenjeval na pod-
lagi s strani ponudnika predloženega Obrazca št. 1 
– Ponudba, Obrazca št. 4 – Referenčno potrdilo in Po-
slovnega načrta (obvezna vsebina poslovnega načrta je 
opisana v točki 11.5.).

11. Objava razpisne dokumentacije: razpisna do-
kumentacija bo objavljena na spletni strani Javnega 
podjetja Okolje Piran, d.o.o. (www.okoljepiran.si) z dnem 
objave tega razpisa v Uradnem listu RS.

12. Ustavitev postopka: Javno podjetje Okolje Pi-
ran, d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli ustavi 
postopek oddaje v najem stvarnega premoženja in ne 
sklene najemne pogodbe, pri čemer ponudnikom ni 
dolžno povrniti stroškov priprave ponudbe oziroma ka-
terihkoli stroškov, ki bi zaradi tega nastali.

Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.

Št. 013-16/2010/99 Ob-1972/15

Na podlagi prvega odstavka 51.j člena Zakona 
o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno 
prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
109/12, 85/14) svet Nacionalne agencije Republike Slo-
venije za kakovost v visokem šolstvu objavlja

javni poziv
kandidatom za namestnike članov pritožbene 

komisije pri Nacionalni agenciji Republike 
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

1. Naziv in sedež organa: Nacionalna agencija Re-
publike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Slo-
venska cesta 9, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet javnega poziva: predmet javnega po-
ziva je zbiranje prijav za namestnike članov pritožbene 
komisije.

3. Pogoji
Za člana pritožbene komisije in njegovega name-

stnika je lahko imenovana oseba, ki:
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– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem 
programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ure-
ja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni 
izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge 
stopnje,

– ima opravljen pravniški državni izpit,
– ima vsaj deset let delovnih izkušenj, od tega vsaj 

pet let na sodišču.
4. Trajanje mandata: mandat predsednika in članov 

ter njihovih namestnikov traja štiri leta. Posamezni član 
oziroma njegov namestnik je lahko ponovno imenovan, 
toda le največ dvakrat zaporedoma.

5. Pristojnost pritožbene komisije
Pritožbena komisija odloča o:
– pritožbah zoper odločitve sveta agencije v po-

stopkih akreditacij visokošolskih zavodov in študijskih 
programov,

– pritožbah zoper odločitve sveta agencije o izdaji 
soglasij k preoblikovanju visokošolskih zavodov in spre-
membam študijskih programov ter

– pritožbah zoper odločitve sveta agencije o izdaji 
soglasij k pogodbam za izvajanje visokošolskega tran-
snacionalnega izobraževanja.

6. Vsebina prijave:
Prijava kandidata mora vsebovati:
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede 

zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna sto-
pnja izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila 
izobrazba pridobljena,

– izjavo kandidata o opravljenem pravniškem dr-
žavnem izpitu z navedbo leta opravljanja izpita,

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno iz-
polnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.

7. Rok in naslov za vlaganje prijav
Kandidati pošljejo prijavo v zapri ovojnici z označ-

bo »za javni poziv kandidatom za namestnike članov 
pritožbene komisije« na naslov: Nacionalna agencija 
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, 
Slovenska cesta 9, 1000 Ljub ljana do 31. 8. 2015. Kot 
pravočasne se štejejo prijave, oddane priporočeno po 
pošti iz Slovenije do 31. 8. 2015.

Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki na 
naslov: info@nakvis.si, pri čemer veljavnost prijave ni 
pogojena z elektronskim podpisom.

Če kandidat posreduje prijavo v elektronski obliki, 
se šteje, dokler ne sporoči drugače, da želi vročanje in 
obveščanje v elektronski obliki.

8. Merila izbire
Pri izbiri kandidatov bodo upoštevana naslednja 

merila:
1. izkušnje:
– izkušnje na področju visokega šolstva (sodelo-

vanje pri pripravi oziroma tolmačenju predpisov s podro-
čja visokega šolstva, ipd.),

– delovne izkušnje in kakovost delovnih izkušenj 
s področja vodenja in odločanja v pritožbenih postopkih,

– izkušnje z opravljanjem podobnih del;
2. znanje:
– poznavanje problematike področja (delovanje 

Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost 
v visokem šolstvu, postopek akreditacije študijskih pro-
gramov, ipd.),

– poznavanje pravne ureditve področja (pozna-
vanje visokošolske zakonodaje in predpisov o delovanju 
Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost 
v visokem šolstvu),

– strokovna uveljavljenost na področju.

Merila izbire in metode ugotavljanja usposobljenosti 
kandidatov so objavljena na spletnih straneh agencije 
(www.nakvis.si).

9. Dodatne informacije: dodatne informacije o jav-
nem pozivu posreduje strokovna delavka agencije Bar-
bara Zupančič Kočar, e-pošta: barbara.zupancick-
ocar@nakvis.si, tel. 01/400-57-76.

10. Obvestilo o imenovanju: kandidati bodo obve-
ščeni le v primeru imenovanja, ne pa tudi v primeru ne-
uvrstitve v nadaljnji postopek in neimenovanja.

Nacionalna agencija Republike Slovenije  
za kakovost v visokem šolstvu

Št. 1641/15 Ob-1979/15

Obvestilo
o pričetku kandidacijskega postopka

Volilna komisija IZS v sestavi Simone Čeh, univ. 
dipl. inž. geod. (predsednica), Tomaža Kern, univ. 
dipl. inž. grad. in Gregorja Kušar, univ. dipl. kem. 
(člana), imenovana s sklepom predsednika zborni-
ce št. 1640/15/VOD-ČR z dne 20. 4. 2015, skladno 
z 79. členom Statuta IZS obvešča upravni odbor IZS, 
upravne odbore matičnih sekcij (MSG, MSE, MSS, MST, 
MSRG, MSGeo) in svoje člane o začetku kandidacijske-
ga postopka za izvolitev:

– 7 članov Komisije za statut in poslovnik skupščine 
zbornice (po 1 iz MSE, MSS, MST, MSGeo, MSRG in 2 
zunanja sodelavca),

– 48 članov skupščine IZS (po 8 iz vsake matične 
sekcije).

Kandidate za zgoraj navedene funkcije, ki so člani 
IZS, vpisani v imenik IZS, lahko skladno z 78. členom 
Statuta IZS predlagajo:

– upravni odbor zbornice s sklepom,
– upravni odbor matične sekcije s sklepom,
– najmanj trije člani zbornice, vpisani v imenik IZS, 

s svojimi podpisi.
Vsaka matična sekcija je dolžna predlagati v izvoli-

tev najmanj toliko kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Nezdružljivost funkcij (po 92. členu Statuta IZS):
Disciplinski tožilec in njegovi namestniki, predse-

dnik in člani disciplinske komisije, predsednik in člani di-
sciplinskega sodišča ter predsednik in člani nadzornega 
odbora zbornice ne morejo kandidirati za druge organe 
in delovna telesa zbornice.

Predsednik zbornice, predsednik nadzornega od-
bora in predsedniki upravnih odborov matičnih sekcij ne 
morejo biti člani komisije za statut in poslovnik.

Funkcija člana strokovnega sveta matične sekcije 
ni združljiva s funkcijami v drugih organih in delovnih 
telesih zbornice.

Volitve za člane komisije za statut in poslovnik 
skupščine IZS bodo potekale na skupščini IZS.

Volitve za člane skupščine IZS bodo potekale na 
zborih MS.

Upravni odbor IZS, upravne odbore matičnih sekcij 
(MSG, MSE, MSS, MST, MSGeo, MSRG) in svoje čla-
ne pozivamo, da sodelujejo v kandidacijskem postopku 
skladno s statutom IZS in volilni komisiji predlagajo kan-
didate za zgoraj navedena mesta.

Kandidacijski postopek traja do vključno 5. 7. 2015. 
Naslov za vložitev kandidatur je Inženirska zbornica 
Slovenije, Volilna komisija IZS, Jarška cesta 10b, 1000 
Ljub ljana.

Inženirska zbornica Slovenije
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Št. 2153-4/2011/28 Ob-1969/15

V register političnih strank se pri politični stranki 
Stranki za ekosocializem in trajnostni razvoj Slove-
nije – TRS, s skrajšanim imenom Stranka TRS, s kra-
tico imena TRS in s sedežem v Ljub ljani, Parmova 
ulica 41, ter z matično številko 4036697000, vpiše spre-
memba statuta in sprememba zastopnika stranke.

Kot nova zastopnica stranke se vpiše Violeta Tomić, 
roj. 22. 1. 1963, državljanka Republike Slovenije, s stal-
nim prebivališčem: Komenskega ulica 14, Ljub ljana.

Št. 2153-3/2014/7 Ob-1996/15

V register političnih strank se pri politični stranki 
Iniciativi za demokratični socializem, s kratico imena 
IDS in s sedežem v Ljub ljani, Miklošičeva cesta 38 
ter z matično številko: 4064119000, vpiše sprememba 
statuta in sprememba programa stranke.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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 Ob-1973/15

Ime medija: Bančni vestnik, revija za denarništvo 
in bančništvo.

Izdajatelj: Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljub-
ljana, Šubičeva ulica 2, Ljub ljana.

Imena članov uprave oziroma organa upravljanja: 
direktor dr. France Arhar.

Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Jože 
Lenič, Davorin Leskovar, Giancarlo Miranda, Sonja Ana-
dolli, Andrej Andoljšek, Bojan Mandič (namestnik člana), 
Heribert Fernau, Robert Senica, Janko Medja, Marko 
Novak, Sibil Svilan, Vojka Ravbar, Stefan Vavti, Mitja 
Otorepec.

Objave po Zakonu o medijih
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Izvršbe

In 19/2015 Os-1858/15

Na podlagi sklepa o izvršbi In 19/2015 z dne 5. 2. 
2015, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Grosupljem, so 
bile nepremičnine, ki niso vpisane v zemljiško knjigo: 
št. stavbe 61, št. dela stavbe 2, na naslovu Zeljarska 
ulica 8, Ljub ljana, k.o. 1722, v lasti dolžnika do 2/10 
(ki predstavlja stanovanje, v izmeri cca 150 m2), št. 
stavbe 61, dela stavbe 3, na naslovu Zeljarska ulica 8, 
Ljub ljana, k.o. 1722, v lasti dolžnika do 2/10 (ki predsta-
vlja stanovanje, v izmeri cca 140 m2), št. stavbe 61, št. 
dela stavbe 4, na naslovu Zeljarska ulica 8, Ljub ljana, 
k.o. 1722, v lasti dolžnika do 2/10, št. stavbe 61, št. dela 
stavbe 1, na naslovu Zeljarska ulica 8, Ljub ljana, k.o. 
1722, v lasti dolžnika do 2/10, zarubljene v korist upnice 
Nove Ljub ljanske banke, d.d., Ljub ljana, Trg republike 
2, Ljub ljana, MŠ 5860571000, zaradi izterjave dolga 
239.421,28 EUR.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 1. 4. 2015

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 39/2012 Os-1558/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajnem sodniku 
Juretu Likarju, v nepravdni zadevi predlagatelja Javni 
stanovanjski sklad Mestne občine Ljub ljana, Zarniko-
va 3, Ljub ljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Žejn 
d.o.o., iz Ljub ljane, zoper nasprotni udeleženki:

1. Bernardka Doma, Nanoška ulica 4, Ljub ljana,
2. Darinka Ušeničnik, Rožna dolina cesta XI/7, 

Ljub ljana, ob udeležbi: 1. Mestna občina Ljub ljana, 
Mestni trg 1, Ljub ljana, ki jo zastopa Odvetniška 
družba Kozinc in partnerji, op., d.o.o., iz Ljub ljane, 
2. Mojca Lovšin Dostal, Cankarjeva ulica 3a, Krško, 
3. Alojzij Kos, Jamova cesta 54, Ljub ljana (naslov za 
vročanje: Bučka 4, 8276 Bučka), 4. Tatjana Oven, 
Jamova cesta 54, Ljub ljana, 5. Terezija Oven, Jamo-
va cesta 54, Ljub ljana, 6. Alenka Gumze, Jaskova 4, 
Slovenj Gradec, 7. Slavka Končan, Jamova cesta 54, 
Ljub ljana, 8. Kristina Koman, Spodnji Rudnik IV 8, Ljub-
ljana, 9. Alenka Kozarov, Jamova cesta 54, Ljub ljana, 
10. Vera Banić, Jamova cesta 54, Ljub ljana, 11. Anton 
Marolt, Jamova cesta 54, Ljub ljana, 12. Nadja Cvek, 
Jamova cesta 54, Ljub ljana, 13. Viktor Berlec, Jamova 
cesta 54, Ljub ljana, 14. Tina Popović, Jamova cesta 54, 
Ljub ljana, 15. Igor Medjugorac, Jamova cesta 54, Ljub-
ljana, 16. Matjaž Urleb, Jamova cesta 54, Ljub ljana, 
17. Marija Krmelj, Jamova cesta 54, Ljub ljana, 18. Vik-
tor Bernik, Jamova cesta 54, Ljub ljana, 19. Urška Pi-
skar, Jamova cesta 54, Ljub ljana, 20. Marija Boban, 
Jamova cesta 54, Ljub ljana, 21. Tončka Božič, Roz-
manova 68, Koper, 22. Matevž Božič, Rozmanova 68, 

Objave sodišč

Koper, 23. Anton Kustec, Jamova cesta 54, Ljub ljana, 
24. Vesna Kustec, Jamova cesta 54, Ljub ljana, 25. Igor 
Sirnik, Jana Husa 40, Ljub ljana, 26. Ernest Faninger, 
Jamova cesta 54, Ljub ljana (začasno: DSO Ljub ljana 
Vič, Cesta na Bokalce 51, Ljub ljana), 27. Vlasta Trste-
njak, Jamova cesta 54, Ljub ljana, 28. Mihaela Vanič 
Buković, Jamova cesta 54, Ljub ljana, 29. Matija Vilhar, 
Jamova cesta 54, Ljub ljana, 30. Zdravko Danilović, 
Jamova cesta 54, Ljub ljana, 31. Stojan Urbančič, Ja-
mova cesta 54, Ljub ljana, 32. Boštjan Oblak, Jamova 
cesta 54, Ljub ljana, 33. Center za dopisno izobraževa-
nje univerzum, Grošljeva ulica 4, Ljub ljana, 34. David 
Žehelj, Spodnje Kraše 38, Šmartno ob Dreti, 35. Marija 
Kovše, Križeča vas 5 a, Poljčane, 36. Dušan Kovše, 
Bogišičeva 6, Ljub ljana, 37. Maja Lindič, Cesta Tonč-
ke Čeč 76, Trbovlje, 38. Aleš Končan, Herbersteinova 
ulica 14, Ljub ljana, 39. ki jih zastopa upravnik Metalka 
stanovanjske storitve d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljub-
ljana, njega pa Ila Zupančič, odvetnica v Ljub ljani, dne 
12. 2. 2015 izdalo sklep o začetku postopka vzposta-
vitve zemljiško knjižne listine:

– kupoprodajne pogodbe št. 360/67, z dne 10. 10. 
1967, sklenjena med prodajalcem GP „Tehnograd“, 
Ljub ljana, Tržaška cesta 9, Ljub ljana in kupcem Dopi-
sna delavska univerza – Zavod za dopisno izobraževa-
nje, Ljub ljana, Parmova 39, Ljub ljana, predmet pogodbe 
kletni prostor v soseski S – III v bloku C – 12 ob Jamovi 
cesti 54, v izmeri 17,82 m2;

– vknjižbeno dovoljenje z dne 17. 5. 1988, sklenje-
no med Dopisna delavska univerza „Univerzum“, Par-
mova 39, Ljub ljana in Centrom za dopisno izobraževa-
nje „Univerzum“ p.o., Ljub ljana, Grošljeva 4, Ljub ljana.

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 sodi-
šču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov 
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženca Cen-
tra za za dopisno izobraževanje „Univerzum“ p.o., Ljub-
ljana, Grošljeva 4, Ljub ljana.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 12. 2. 2015

Oklici o začasnih zastopnikih  
in skrbnikih

0374 I 163/2012 Os-1613/15

Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi 
upnika Javni jamstveni in preživninski sklad Republike 
Slovenije, Kotnikova ulica 5, Ljub ljana, proti dolžniku 
Jakobu Kegel, zaradi izterjave 903,92 EUR, sklenilo:

dolžniku Jakobu Kegel, se na podlagi 4. točke dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
– ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavaro-
vanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Izet 
Hodžić, odvetnik v Brežicah.
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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 Brežicah
dne 27. 2. 2015

0374 I 72/2012 Os-1614/15

Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi 
upnika Javni jamstveni in preživninski sklad Republike 
Slovenije, Kotnikova ulica 5, Ljub ljana, proti dolžniku 
Andreju Meslavič, zaradi izterjave preživnine, sklenilo:

dolžniku Andreju Merslavič, se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in 
zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Hodžić Izet, 
odvetnik v Brežicah.

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 Brežicah
dne 26. 2. 2015

P 10/2015 Os-1770/15

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku 
Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Vinka 
Špišič, Preloka 24, Vinica, ki ga zastopa Alojz Poljšak, 
odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko: neznani de-
diči po pok. Mihi Coholiču, Prilišče 30, Prilišče, zaradi 
ugotovitve lastninske pravice pcto 300,00 €, v smislu 
82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju 
ZPP), dne 4. 3. 2015 postavilo začasnega zastopnika 
Neznanim dedičem neznanega bivališča po pok. Mihi 
Coholiču, Prilišče 30, Prilišče.

Začasni zastopnik je Luka Jukič, odvetnik v Črno-
mlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene 
stranke Neznane dediče neznanega bivališča po pok. 
Mihi Coholiču, Prilišče 30, Prilišče do takrat, dokler le-ti 
ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem 
oziroma dokler organ pristojen za socialne zadeve sodi-
šču ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 4. 3. 2015

P 16/2015 Os-1771/15

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku 
Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Jože-
fa Črnič, Fučkovci 5, Adlešiči, ki ga zastopa Anton Zajc, 
odvetnik v Črnomlju, zoper tožene stranke neznani in 
neznano kje živeči dediči po pokojni Kapele Mariji (roj. 
Horvat), nazadnje bivajoči na naslovu Dolenjci 21, Adle-
šiči, zaradi priznanja lastninske pravice, pcto 500,00 €, 
v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v 
nadaljevanju ZPP), dne 4. 3. 2015 postavilo začasnega 
zastopnika Neznanim dedičem neznanega prebivališča 
po umrli Kapele Mariji, nazadnje stanujoči na naslovu 
Dolenjci 21, Adlešiči.

Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Čr-
nomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene 
stranke Neznane dediče neznanega prebivališča po 

umrli Kapele Mariji, nazadnje stanujoči na naslovu Do-
lenjci 21, Adlešiči, do takrat, dokler le-ti ali njihov poobla-
ščenec 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 4. 3. 2015

I 144/2014 Os-1882/15

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajni sodnici Jo-
žici Miketič Vipavec v izvršilni zadevi upnice SKB banke 
d.d. Ljub ljana, Ajdovščina 4, Ljub ljana, zoper dolžnika 
Ivana Grizila, Sadinja vas 35, Semič, zaradi izterjave 
15.123,21 EUR, na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku (v nadaljevanju: ZPP) v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju: 
ZIZ), dne 2. 4. 2015 postavilo začasnega zastopnika 
dolžniku Ivanu Grizila, Sadinja vas 35, Semič.

Začasni zastopnik je odvetnik Jože Vardjan, Ulica 
Staneta Rozmana 4, Črnomelj.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal dolžnika 
Ivana Grizila, Sadinja vas 35, Semič, vse do takrat, do-
kler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred 
sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, 
ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 2. 4. 2015

P 17/2015 Os-1892/15

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku 
Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke: Vi-
ljem Lenarčič, Krasinec 51, Gradac, ki ga zastopa Anton 
Zajc, odvetnik v Črnomlju, zoper tožene stranke neznani 
in neznano kje živeči dediči po pokojni Kapele Mariji (roj. 
Horvat), nazadnje bivajoči na naslovu Dolenjci 21, Adle-
šiči, zaradi priznanja lastninske pravice, pcto 300,00 €, 
v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v 
nadaljevanju ZPP), dne 4. 3. 2015 postavilo začasnega 
zastopnika neznanim dedičem neznanega prebivališča 
po umrli Kapele Mariji, nazadnje stanujoči na naslovu 
Dolenjci 21, Adlešiči.

Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Čr-
nomlju.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene 
stranke neznane dediče neznanega prebivališča po 
umrli Kapele Mariji, nazadnje stanujoči na naslovu Do-
lenjci 21, Adlešiči, do takrat, dokler le-ti ali njihov poobla-
ščenec 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 4. 3. 2015

VL 122597/2014 Os-1812/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Stano-
vanjsko podjetje, podjetje za gospodarjenje z objekti 
d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem, ki ga zastopa 
zak. zast. Benjamin Jakičič, Ob Suhi 19, Ravne na Koro-
škem, proti dolžnici Veri Simovič, Krivica 5A, Prevorje, ki 
ga zastopa zak. zast. odv. Jožko Gregorovič, Cesta Va-
lentina Orožna 8, Šentjur, zaradi izterjave 292,35 EUR, 
sklenilo:

dolžnici Veri Simovič, Krivica 5A, Prevorje, se na 
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Za-
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kona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Jožko 
Gregorovič, Cesta Valentina Orožna 8, Šentjur.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, 
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 27. 3. 2015

VL 15207/2015 Os-1844/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Ban-
ka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljub ljana, ki ga 
zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj 
o.p. d.o.o., Ajdovščina 004, Ljub ljana, proti dolžniku 
Mišelu Železnik, Tržaška cesta 40, Ljub ljana - dostava, 
ki ga zastopa zač. zast. Sanda Purić Brkljača, Komen-
skega ulica 36, Ljub ljana - dostava, zaradi izterjave 
1.746,99 EUR, sklenilo:

dolžniku Mišelu Železnik, Tržaška cesta 40, Ljub-
ljana - dostava, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Sanda Purić 
Brkljača, Komenskega ulica 36, Ljub ljana.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 31. 3. 2015

VL 20049/2015 Os-1880/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavaro-
valnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljub ljana, ki 
jo zastopa Simona Dolinar, Miklošičeva 19, Ljub ljana, 
proti dolžniku Andreju Jakič, Tržaška cesta 40, Ljub-
ljana, ki ga zastopa zak. zast. začasna zastopnica Nina 
Radulovič, Trdinova ul. 5, Ljub ljana – dostava, zaradi 
izterjave 1.137,06 EUR, sklenilo:

dolžniku Andreju Jakič, Tržaška cesta 40, Ljub ljana, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasno zastopnico se postavi Radulovič Nina, 
Trdinova ul. 5, Ljub ljana.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 3. 4. 2015

VL 99332/2014 Os-1922/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani – Centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: SPL d.d., 
Frankopanska ulica 18A, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. 
zast. Franc Props Ljub ljana, po odv. Potočan Bojana – 

odvetnica, Dalmatinova ulica 7, Ljub ljana, proti dolžniku 
Saši Ipavic, Tavčarjeva ulica 2, Ljub ljana - dostava, ki 
ga zastopa zak. zast. Rangus Borut – odvetnik, Reslje-
va cesta 025, Ljub ljana, zaradi izterjave 357,56 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Saši Ipavic, Tavčarjeva ulica 2, Ljub-
ljana - dostava, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Borut 
Rangus, Resljeva cesta 25, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 13. 4. 2015

VL 17732/2014 Os-1949/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Porsche 
leasing SLO d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljub ljana, ki 
ga zastopa odv. Odvetniška družba Tratnik, Sočan in 
Bogataj o.p. d.o.o., Ajdovščina 4, Ljub ljana, proti dol-
žniku: KL – M, transport d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 
Brežice; Marjanu Travar, Strojna 30, Prevalje, ki ga za-
stopa začasna zastopnica, odv. Staša Ternik Krištofelc, 
Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 
8.089,98 EUR, sklenilo:

drugemu dolžniku Marjanu Travar, Strojna 30, Pre-
valje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Staša Ternik 
Krištofelc.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 19. 2. 2015

I Pd 1352/2014 Os-1985/15

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani je po okro-
žni sodnici Mirjam Jaklič Petrovič v individualnem de-
lovnem sporu tožeče stranke Safeta Ademi, Celovška 
cesta 495, Ljub ljana, ki jo zastopa Jurij Klešnik, odvetnik 
v Ljub ljani, zoper toženo stranko Zeqir Rukolli, Zaloška 
cesta 16, Ljub ljana, zaradi izplačila razlike v plači (pcto. 
6.500,00 EUR s pp), s sklepom z dne 25. 3. 2015 toženi 
stranki, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku, ki se uporablja na pod-
lagi 19. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih, 
postavilo začasno zastopnico odvetnico Tamaro Avsec, 
Poljanska cesta 22c, Ljub ljana, saj je tožena stranka 
neznanega prebivališča in nima pooblaščenca.

Začasna zastopnica ima v postopku, za katerega je 
postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopni-
ka, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat, dokler 
nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani
dne 15. 4. 2015
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Z 26/2014 Os-3553/14

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je v izvršilni za-
devi upnika: Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno 
pravobranilstvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek 
na Ptuju, proti dolžniku: Robertu Koren, Aumatt 14, CH 
3175 Flamatt, Švica, zaradi izterjave 11.073,89 EUR, 
na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena ZPP 
sklenilo:

dolžniku Robertu Koren, se v tem izvršilnem po-
stopku postavi začasna zastopnica odvetnica Mihaela 
Ćulum, Trg svobode 25, 2310 Slov. Bistrica.

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

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici  
dne 26. 9. 2014

Oklici dedičem

D 200/2014 Os-1747/15

Pred Okrajnim sodiščem v Slovenskih Konjicah je 
v teku zapuščinski postopek po pokojnem Jožefu Sto-
parju, rojenem dne 27. 2. 1939, državljanu Republike 
Slovenije, samskem, nazadnje stanujočem Kitzingen 
Strasse 32, Marktsteft, Republika Nemčija, umrlem dne 
4. 3. 2014.

Sodišču dediči niso znani, zato je potrebno v skladu 
s prvim odstavkom 130. člena Zakona o dedovanju (ZD) 
izvesti oklic v Uradnem listu RS. Sodišče poziva osebe, 
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se čim prej, 
najkasneje pa v roku 1 leta od objave tega oklica na so-
dni deski sodišča, spletni strani sodišča in v Uradnem 
listu RS, priglasijo sodišču.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega 
skrbnika zapuščine in podatkov, s katerimi bo razpola-
galo.

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah  
dne 9. 2. 2015

D 190/2014, D 191/2014 Os-1618/15

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni 
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi 
po pok. Vehovar Francu, nazadnje stalno stanujočem 
Pristava pri Mestinju 15, Pristava pri Mestinju, umrlem 
dne 1. 1. 1941 in po pok. Malus Ivanu, rojenem 29. 10. 
1927, nazadnje stalno stanujočem Pristava pri Mesti-
nju 11, Pristava pri Mestinju, umrlem dne 24. 11. 2003, 
v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena, prvim 
odstavkom 131. in 206. členom Zakona o dedovanju 
(ZD), dne 6. 1. 2015, sklenilo:

Objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do dediščine 
po pokojnem Vehovar Francu in po pokojnem Malus 
Ivanu, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od 
objave tega oklica.

Vabilo z oklicem neznanim dedičem po pokojnem 
Vehovar Francu in po pokojnem Malus Ivanu, se po 
pravnomočnosti tega sklepa objavi za čas enega leta 
tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča.

Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pokoj-
nem Vehovar Francu in po pokojnem Malus Ivanu, se 
postavi Veronika Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča.

Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče 
v zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 6. 1. 2015

Oklici pogrešanih

IV N 19/2011 Os-1772/15

Okrajno sodišče v Brežicah na predlog predlagate-
ljice Cirile Ograjšek, stan. Cerklje ob Krki 52, p. Cerklje 
ob Krki, vodi nepravdni postopek razglasitve pogrešane 
Marije Bogolin roj. Žibert, rojene 10. 11. 1854, z zadnjim 
znanim bivališčem na naslovu Gorenje Skopice 15, p. 
Krška vas, za mrtvo.

Po sodišču znanih podatkih se je Marija Bogo-
lin 21. 1. 1878 poročila z Antonom Bogolinom, umrlim 
20. 12. 1915. V času druge svetovne vojne je bila izse-
ljena v Nemčijo, od koder pa se ni vrnila.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešane, da to sporočijo sodišču v treh mesecih 
od objave tega oklica, sicer bo sodišče, po preteku tega 
roka, pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Brežicah  
dne 25. 3. 2015

N 4/2015 Os-1805/15

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici vodi nepravdni po-
stopek pod opr. št. N 4/2015 po predlogu predlagatelja 
Stanka Faturja, Bač 141, Knežak, za razglasitev po-
grešane Antonije Knafelc, roj. 25. 9. 1903 na Baču 68, 
sedaj neznanega bivališča, ki jo zastopa skrbnica za 
poseben primer Ljubica Uljan, Zabiče 30 B, 6250 Ilirska 
Bistrica, za mrtvo.

Po navedbah predlagatelja je bila Antonija Knafelc 
rojena 25. 9. 1903 na Baču 68, staršema Marjani in Ja-
nezu Knafelcu in je še v času, ko so bili ti kraji pod Italijo, 
odšla v Argentino, od koder se ni nikoli vrnila. Drugih 
podatkov o življenju ali smrti pogrešane predlagatelj 
kljub poizvedbam ni uspel pridobiti. Od njenega rojstva 
je minilo že več kot 70 let, od pogrešane pa že več kot 
pet let ni bilo nobenega poročila in je verjetno, da ni več 
živa, vendar listinskega dokaza o njeni smrti ni.

V skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem po-
stopku pozivamo pogrešano Antonijo Knafelc, roj. 25. 9. 
1903, naj se oglasi. Prav tako pozivamo vse, ki bi karkoli 
vedeli o pogrešani Antoniji Knafelc, roj. 25. 9. 1903 in 
njenem življenju, da v roku 3 mesecev od objave tega 
oklica, to sporočijo sodišču ali skrbnici za poseben pri-
mer Ljubici Uljan, Zabiče 30B, 6250 Ilirska Bistrica, ker 
bo sicer sodišče po izteku navedenega roka pogrešano 
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici  
dne 18. 3. 2015

N 3/2015 Os-1821/15

Alojzij Smuk, roj. 29. 5. 1908 v Jablanici, nazadnje 
stan. Jablanica 4, Šmartno pri Litiji, je pogrešan od leta 
1939. Leta 1930 je odšel v Belgijo, nato pa leta 1936 
ali leta 1937 v Španijo. Po koncu španske državljanske 
vojne leta 1939 se je za njim izgubila vsaka sled.

Pogrešanega pozovite naj se oglasi, vse druge, ki 
kaj vedo o njegovem življenju, naj to sporočijo predla-
gatelju Jožefu Dobravec, Spodnja Jablanica 7, Šmartno 
pri Litiji, ali podpisanem sodišču v roku 3 mesecev od 
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objave razglasa, ker bo sicer sodišče pogrešanega pro-
glasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 30. 3. 2015

N 22/2014 Os-1911/15

Okrajno sodišče v Postojni vodi nepravdni posto-
pek predlagateljev: 1. Stanislave Gorjup, Narin 23, Piv-
ka in 2. Eda Lenarčič, Narin 94, Pivka, ki ju zastopa 
odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane, zoper nasprotnega 
udeleženca Antona Lenarčič, od Antona, naslov neznan, 
ki ga zastopa skrbnik za poseben primer Center za so-
cialno delo Postojna, zaradi razglasitve nasprotnega 
udeleženca za mrtvega.

O pogrešanemu Antonu Lenarčiču ni znan rojstni 
datum, ne naslov, prav tako ne datum smrti. V zemljiški 
knjigi sta predlagatelja pridobila podatek, da je pogreša-
ni parcelno številko 840/4 in 383/0, k.o. Rakulik in parce-
lo št. 1253/1, k.o. Narin pridobil leta 1937 od prejšnjega 
lastnika Antona Lenarčiča (njegovega očeta). Anton Le-
narčič je sin Antona in Marije Lenarčič, ki sta se še pred 
prvo svetovno vojno iz Narina odselila v Ameriko. Oba 
starša Anton in Marija Lenarčiča sta bila razglašena za 
mrtva, in sicer s sklepom opr. št. N 26/2013, z dne 12. 9. 
2014, ter s sklepom opr. št. N 304/1999 z dne 8. 6. 1999.

Sodišče poziva Antona Lenarčiča, neznanega bi-
vališča da se oglasi, ter vse, ki bi karkoli vedeli o življe-
nju in smrti Antona Lenarčiča, da to sporočijo sodišču 
v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po 
poteku tega roka sodišče Antona Lenarčiča razglasilo 
za mrtvega.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 3. 4. 2015

Kolektivni delovni spori

X Pd 195/2015 Os-1995/15

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani na podlagi 
51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih – 
ZDSS-1, obvešča vse zainteresirane stranke, da je uve-
den kolektivni delovni spor med predlagateljem Sindikat 
vojakov Slovenije, Ob parku 4, Slovenska Bistrica in na-
sprotnim udeležencem Republika Slovenija, Ministrstvo 
za obrambo, Vojkova 55, Ljub ljana, zaradi neskladnosti 
splošnega akta z zakonom, odmere letnega dopusta.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci 
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, 
imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek 
51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko 
prijavijo ves čas postopka, na naroku ali s pisno vlogo 
(drugi odstavek 51. člena ZDSS-1).

Poravnalni in prvi narok za glavno obravnavo je raz-
pisan na dan 15. 6. 2015 ob 8.30, soba št. 3/I, Delovno 
in socialno sodišče, Resljeva 14, Ljub ljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na ogla-
sni deski tega sodišča dne 20. 4. 2015.

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani
dne 20. 4. 2015
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Zavarovalne police preklicujejo 

Alić Jasmin, Zamušani 22B, Gorišnica, zavarovalno 
polico, št. 70000024874, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje, d.d. gnj‑335187

Dolenc Janko, Dragonja vas 1/A, Cirkovce, zava-
rovalno polico, št. 50500060913, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica d.d. gnd‑335193

Dolenc Janko, Dragonja vas 1/A, Cirkovce, zava-
rovalno polico, št. 50500061103, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica d.d. gnc‑335194

Franca Benjamin, Jurčkova cesta 131B, Ljubljana, 
zavarovalno polico, št. 11.056.554, izdana 12. 10. 2010, 
na ime Čirič Mihael, izdala zavarovalnica Grawe d.d. 
gnv‑335200

Grašič Silvo, Sotensko 33A, Šmarje pri Jelšah, za-
varovalno polico, št. 248847, izdala zavarovalnica Mer-
kur zavarovalnica d.d. gnm‑335184

Šifrer Polonca, Šutna 2, Žabnica, zavarovalno poli-
co, št. 41601008249, izdala zavarovalnica Adriatic Slo-
venica, d.d. gnz‑335196

Spričevala preklicujejo 

Milošević Nina, Vulčeva ulica 10, Ljubljana, spriče-
valo 8. razreda OŠ Livada, izdano leta 2014. gne‑335192

Drugo preklicujejo 

Bojan Tratnjek s.p., Dupleška cesta 134, Maribor, 
licenco, št. 012439, za vozilo mercedes actros, reg. št. 
MB EK787. gnk‑335186

Branko Podgrajšek s.p., Loška gora pri Zrečah 20, 
Zreče, licenco, št. 012626/06, za vozilo M.A.N. TGA 
18.410 4X4 BLS, reg. št. CE FS 701. gnn‑335183

Delić Jasmina, Čečovlje 29, Ravne na Koroškem, 
študentsko izkaznico, št. 01012009, izdala Pedagoška 
fakulteta, Ljubljana. gnt‑335202

Jožef Melavc s.p., Zgornje Pobrežje 1, Rečica 
ob Savinji, potrdilo za voznika Senad Ibrahimović, št. 

Preklici

011607/RB45-2-739/2015, veljavno od 23. 2. 2015 do 
22. 2. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slo-
venije. gny‑335197

Kalem Zoran, Begunje pri Ceknici 4, Cerknica, di-
gitalno tahografsko kartico, št. 1070500026219001, iz-
dajatelj Cetis Celje, d.d. gng‑335190

Krebelj Matej, Gabrije 5, Ilirska Bistrica, študentsko 
izkaznico, št. 63060457, izdala Fakulteta za računalni-
štvo in informatiko. gno‑335182

Leščanec Valentin, Rakovec 1, Metlika, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500015202003, izdajatelj 
Cetis Celje, d.d. gnf‑335191

Milenko Anzeljc s.p., Gorica pri Slivnici 50, Gorica 
pri Slivnici, licenco, št. 010232/001, za vozilo mercedes 
benz, reg. št. CE 56-91J. gnw‑335199

PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska Cesta 50, Lju-
bljana, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: PETROL 
31/a Petrol d.d., Ljubljana 1527 Ljubljana, Dunajska 
cesta 50. gnl‑335185

Planinšek Stanko, Železno 33, Žalec, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500012771001, izdajatelj Ce-
tis Celje, d.d. gnx‑335198

REMUS TRANSPORTI d.o.o., Letališka cesta 32, 
Ljubljana, licenco, št. GE000483/06799/005, za vozilo 
WDB9300561L04540, reg. št. LJ005-HB. gnp‑335206

Sebastjan Šubelj, s.p., Tomažiči 6, Pobegi, potr-
dilo za voznika Srđana Živanovič, št. 010179/AD27-4-
1103/2014. gni‑335188

Stokanovič Svetlana, Ob Suhi 3A, Ravne na Koro-
škem, študentsko izkaznico, št. 01005284, izdala Uni-
verza Ljubljana. gnb‑335195

Šošterič Miha, Sp. Velka 85, Zgornja Velka, naci-
onalno poklicno kvalifikacijo sekač, izdano leta 2014, 
izdala Srednja gozdarska šola Postojna. gnl‑335189

VECTORIUS d.o.o., Mlinska ulica 22, Maribor, li-
cenco za potnike št. GE006312/06610. gnu‑335201

Živko Gavrilovič s.p, Trimlini 16, Lendava – Lendva, 
licenco, št. 010376/003, za tovorno vozilo, reg. št. MS 
78-70D. gns‑335203

Živko Gavrilovič s.p, Trimlini 16, Lendava – Lendva, 
licenco, št. 010376/002, za tovorno vozilo, reg. št. MS 
L5-610. gnr‑335204

Živko Gavrilovič s.p, Trimlini 16, Lendava – Lendva, 
licenco, št. 010376/001, za tovorno vozilo, reg. št. MS 
E5-910. gnq‑335205
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