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Ob-1478/16

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na
podlagi:
– Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna
sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje
gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list
RS, št. 104/15; v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320; spremenjene z Uredbo
(EU) št. 2015/1839 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 14. oktobra 2015 o spremembi Uredbe (EU)
št. 1303/2013 glede specifičnih ukrepov za Grčijo
(UL L št. 270, z dne 15. 10. 2015, str. 1, v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1303/2013/EU;
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013,
str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/791 z dne 27. aprila 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(UL L št. 127 z dne 22. 5. 2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske
politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78,
(ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000,
(ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene
z Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih
prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in nji-

hove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe
Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013,
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu
2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe
Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013,
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu
2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1310/2013/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
integriranega administrativnega in kontrolnega sistema,
pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za
razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181
z dne 20. 6. 2014, str. 48; v nadaljnjem besedilu: Uredba
640/2014/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014
z dne 11. marca o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305
Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb
(UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 807/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014
z dne 17. julija o določitvi pravil za uporabo Uredbe
(EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227
z dne 31. 7. 2014, str. 18; v nadaljnjem besedilu: Uredba
808/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014
z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe
(EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim
sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), nazadnje spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
št. 2015/2333 z dne 14. decembra 2015 o spremembi
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih
za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega par-
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lamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim
in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in
navzkrižno skladnostjo (UL L št. 329 z dne 15. 12. 2015,
str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);
– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št.
CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020 (v nadaljnjem besedilu:
PRP 2014–2020) in je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu: MKGP) ter na spletni strani programa razvoja
podeželja (http://www.program-podezelja.si) objavlja
spremembo in dopolnitev 1. javnega razpisa
za podukrep 4.1
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi
na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje
tehnoloških izboljšav ter znižanju
stroškov pridelave
1. V 1. javnem razpisu za podukrep 4.1 Podpora za
naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe
in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju
stroškov pridelave (Uradni list RS, št. 9/16; v nadaljnjem
besedilu: javni razpis) se v prvem poglavju z naslovom
»1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, v vrstici z naslovom »Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa:«
datum »6. 4. 2016« nadomesti z datumom »20. 4. 2016«.
2. V petem poglavju z naslovom »5. Upravičeni
stroški«, se v 4. točki za podtočko e) doda nova podtočka f), ki se glasi:
»f) če stroški niso določeni v katalogu stroškov,
mora upravičenec k vlogi na javni razpis priložiti tržno
primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Pri
izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe;«.
Dosedanje podtočke f), g) in h) postanejo podtočke
g), h) in i).
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije
Št. 3310-19/2016/1

Ob-1473/16

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na
podlagi:
– Uredbe o izvajanju ukrepa Naložbe v osnovna
sredstva ter podukrepa Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje
gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list
RS, št. 104/15) (v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320; spremenjene z Uredbo
(EU) št. 2015/1839 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 14. oktobra 2015 o spremembi Uredbe (EU)
št. 1303/2013 glede specifičnih ukrepov za Grčijo

(UL L št. 270, z dne 15. 10. 2015, str. 1, v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487),
zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU)
2016/142 z dne 2. decembra 2015 o spremembi Priloge
I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta ter Priloge III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 28, z dne 4. 2. 2016,
str. 8–11, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe
Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013,
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu
2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1310/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske
politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78,
(ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000,
(ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene
z Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih
prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe
Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013,
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu
2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014
z dne 11. marca o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305
Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb
(UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 807/2014/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
integriranega administrativnega in kontrolnega sistema,
pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za
razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181
z dne 20. 6. 2014, str. 48; v nadaljnjem besedilu: Uredba
640/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014
z dne 17. julija o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU)
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori
za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014,
str. 18; v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014
z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi
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z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom,
ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo
(UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014; str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2015/2333
z dne 14. decembra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno
skladnostjo (UL L št. 329 z dne 15. 12. 2015, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);
– Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193
z dne 1. 7. 2014, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba
702/2014/EU) in
– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim
sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi
programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020 (v nadaljnjem
besedilu: PRP 2014–2020) in je dostopen na spletni
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani
programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si) objavlja,
javni razpis
za operacijo ureditev gozdne infrastrukture
iz PRP 2014–2020 za leto 2016
I. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Shema državne pomoči:
Razpisana sredstva:

Vrsta javnega razpisa
Začetek vnosa vlog in
zaključek javnega razpisa:

Obdobje upravičenosti
stroškov

Cilja podukrepa:
Informacije o razpisu:

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih
cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.
Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode
in naložbe v gozdarski sektor – PRP 2014-2020, vodi se pod identifikacijsko številko
SA.44057(2016/XA)
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.500.000 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer:
– 2.625.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU
– 875.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež
Republike Slovenije znaša 25 %.
ZAPRTI
Javni razpis operacijo ureditev gozdne infrastrukture za leto 2016 (v nadaljnjem
besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 21. 3. 2016 do vključno
22. 4. 2016 do 24. ure.
Skladno z 99. členom Uredbe, so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali
po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani
s pripravo in izvedbo naložbe ter so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zahtevka
za izplačilo sredstev.
Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 26. 2. 2019.
Ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
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II. Predmet podpore
(1) Podpora je skladno s 66. členom Uredbe namenjena naložbam v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest
in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.
(2) Podpora se zagotavlja iz podukrepa Podpora
za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagajanjem kmetijstva in gozdarstva,
in sicer iz operacije »Ureditev gozdne infrastrukture« (v
nadaljnjem besedilu: operacija)
III. Upravičenec
Skladno s 67. členom Uredbe je upravičenec do
podpore:
– lastnik gozda, v katerem se izvede naložba v gozdno infrastrukturo;
– lastnik gozda, ki ima pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč na katerih se izvede naložba v gozdno
infrastrukturo;
– agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih
skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZAgrS), če se naložba v gozdno infrastrukturo
izvede na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma v skupni
lastnini članov agrarnih skupnosti.
IV. Pogoji za pridobitev podpore
1. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
ob oddaji vloge na javni razpis: (kot jih določa 100. člen
Uredbe)
(1) Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo skladno
z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije, vključno z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.
(2) Pred datumom upravičenosti stroškov iz prvega
odstavka 99. člena Uredbe ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih
sredstev, kot je sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje
materiala, opreme, storitev ali del. Pripravljalna dela, kot
je pridobivanje dovoljenj in izdelava študije izvedljivosti,
se ne štejejo za začetek izvajanja naložbe. Upravičenec,
ki je zavezan javnemu naročanju pred datumom upravičenosti stroškov ne sme začeti postopka javnega naročanja. Zbiranje ponudb ne šteje kot prevzem obveznosti.
(3) Vlagatelj ne sme biti izključen iz prejemanja
podpore v skladu s tretjim odstavkom 57. člena Zakona
o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15; v nadaljnjem besedilu:
Zakon o kmetijstvu).
(4) Če je vlagatelj fizična oseba mora biti lastnik
gozda na ozemlju Republike Slovenije.
(5) Vlagatelj mora imeti poravnane vse davčne obveznosti do države.
(6) Vlagatelj ne sme imeti neporavnanih nalogov
za izterjavo, izdanih s strani Evropske komisije v skladu
s petim odstavkom 1. člena Uredbe 702/2014/EU.
(7) Če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ne sme biti v postopku prenehanja,
prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne
likvidacije ali izbrisa iz registra.
(8) Če je vlagatelj fizična oseba razen samostojni
podjetnik posameznik ne sme biti v osebnem stečaju.
(9) Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ne sme biti v težavah v smislu
14. točke 2. člena Uredbe 702/2014/EU.
(10) Skladno z 10. točko prvega odstavka 100. člena
Uredbe ni upravičen do stroška DDV, razen če priloži potrdilo, ki ga izda Finančna uprava Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: FURS), s katerim dokazuje da nima
pravice do odbitka DDV v skladu z Zakonom o davku
na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in
90/15) (v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1): (Vzorec vloge
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za izdajo potrdila FURS o nevključitvi v sistem DDV je
v Prilogi 4 razpisne dokumentacije tega javnega razpisa):
– vlagatelj, ki je identificiran za namene DDV iz
naslova opravljanja dejavnosti, na katero se navezuje
podprta naložba, do povračila stroška DDV ni upravičen,
če ima pravico do odbitka DDV v skladu z Zakonom
o davku na dodano vrednost (ZDDV-1);
– do uveljavljanja stroška DDV je upravičen vlagatelj, ki ni identificiran za namene DDV iz naslova
opravljanja dejavnosti, na katero se navezuje podprta
naložba, niti ni iz naslova opravljanja dejavnosti, na
katero se navezuje podprta naložba za namene DDV
identificiran eden od članov kmečkega gospodinjstva,
zavezancev za dohodnino od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. V tem primeru
mora podati ustrezno izjavo in dokazila, iz razpisne
dokumentacije;
– vlagatelj, ki ni identificiran za namene DDV iz
naslova opravljanja dejavnosti, na katero se navezuje
podprta naložba, je pa za namen DDV identificiran član
kmečkega gospodinjstva, in sicer ne za dejavnost, na
katero se navezuje podprta naložba, sicer lahko uveljavlja DDV kot upravičen strošek, vendar pa mora v tem
primeru podati izjavo, da član kmečkega gospodinjstva nima pravice do uveljavljanja odbitka DDV v zvezi
s podprto naložbo po predpisih, ki urejajo DDV, ki je del
razpisne dokumentacije k javnemu razpisu;
– vlagatelj, ki je bil identificiran za namene DDV,
vendar pa mu je v obdobju od oddaje vloge do oddaje
zahtevka prenehala identifikacija, lahko uveljavlja DDV
kot upravičen strošek za ureditev gozdne infrastrukture
le v delu, za katere po DDV zakonodaji nimajo pravice
do odbitka DDV do višine odobrenih sredstev po odločbi
o pravici do sredstev;
(11) Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih
sredstev odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom
zakona, ki ureja kmetijstvo.
(12) Iz dokumentov priloženih vlogi na javni razpis
mora biti razvidna zaprtost finančne konstrukcije v skladu s 101. členom Uredbe.
(13) Občina izkaže zaprtost finančne konstrukcije
v skladu s 101. členom Uredbe z rezervacijo finančnih
sredstev v njenem proračunu za čas trajanja naložbe.
(14) Dokumentacija in druga dokazila se morajo
glasiti na vlagatelja.
(15) Vlagatelj mora v vlogi na javni razpis opredeliti
datum vlaganja zahtevka za izplačilo sredstev.
(16) Vlagatelj mora glede izpolnjevanja obveznosti
iz 5. do 9. točke tega poglavja in 5. do 7. točke V. poglavja predložiti izjavo.
(17) Vlagatelj mora predložiti izjavo o velikosti podjetja, skladno z merili iz Priloge I k Uredbi 702/2014/EU.
2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob oddaji vloge
Upravičenec mora skladno z 69. členom Uredbe
izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
– naložba se lahko izvaja na območjih, na katerih
odprtost z gozdnimi prometnicami po izvedeni naložbi
ne presega optimalne odprtosti, ki znaša:
a) za gozdne ceste 27,6 m/ha,
b) za gozdne vlake:
– kraški svet 180 m/ha,
– gričevnat svet 150 m/ha,
– alpski svet 130 m/ha,
– dejanska odprtost iz prejšnje alineje mora biti razvidna iz elaborata v skladu z predpisom, ki ureja gozdne
prometnice,
– če gre za gradnjo ali rekonstrukcijo gozdne ceste
mora biti izdelan elaborat ničelnic v skladu s predpisom,
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ki ureja gozdne prometnice, pri čemer mora biti gradnja
ali rekonstrukcija gozdne ceste skladna z omejitvami in
pogoji iz gozdnogospodarskega načrta,
– če gre za gradnjo, rekonstrukcijo ali pripravo gozdne vlake mora biti izdelan elaborat vlak v skladu s predpisom, ki ureja gozdne prometnice, pri čemer mora biti
gradnja, rekonstrukcija ali priprava gozdne vlake skladna z omejitvami in pogoji iz tehnološkega dela gozdnogojitvenega načrta,
– v skladu s sedmim odstavkom 37. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON,
67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07,
106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15 in
9/19 – ZGGLRS; v nadaljnjem besedilu: ZG) morajo
biti pridobljena overjena soglasja lastnikov gozdov, ki
imajo v lasti več kot tri četrtine površin zemljišč na trasi
gozdne prometnice,
– za posamezno gozdno parcelo čez katero poteka trasa gozdne infrastrukture in je v solastnini morajo
biti pridobljena overjena soglasja solastnikov, katerih
deleži predstavljajo več kot 50 odstotkov vseh deležev,
– predložen mora biti izračun zmanjšanja stroškov
gospodarjenja z gozdom za posamezno gozdno cesto
ali vlako, ki ga izdela Zavod za gozdove Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: ZGS),
– pridobljena morajo biti soglasja v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo gozdnih prometnic, prostor, varstvo
kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstvo okolja in
področje voda,
– če je upravičenec občina ali združenje občin,
mora biti ureditev gozdne infrastrukture del občinskega
načrta razvojnih programov,
– ne glede na peto in šesto alinejo tega poglavja,
mora biti pridobljeno soglasje agrarne skupnosti v skladu z ZAgrS, če gre za gozdne parcele, ki so v solasti
oziroma v skupni lasti članov agrarne skupnosti,
– do podpore niso upravičene naložbe v gozdove,
ki so v lasti ali solasti Republike Slovenije.
V. Upravičeni stroški
(1) Skladno s prvim odstavkom 68. člena Uredbe so
do podpore v okviru te operacije upravičeni:
– stroški gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste in
nakup pripadajoče opreme,
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne
vlake in nakup pripadajoče opreme,
– prispevek upravičenca v naravi, v obliki lastnega
dela, ki ga neodvisno oceni ZGS v skladu s 97. členom
Uredbe, ki ne presega 20 odstotkov priznane vrednosti
naložbe in
– splošni stroški iz 98. člena Uredbe, ki ne presegajo 10 odstotkov priznane vrednosti naložbe.
(2) Skladno z drugim odstavkom 68. člena Uredbe
se višina upravičenih stroškov dodeli v skladu s 95. členom Uredbe in sicer:
– za stroške ureditve gozdne infrastrukture se uporablja Seznam upravičenih stroškov in najvišjih priznanih
vrednosti – gozdna infrastruktura, ki je Priloga 1 v razpisni dokumentaciji, ki je pripravljen na podlagi kataloga
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika
o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16),
– pri opredelitvi višine upravičenih stroškov se upoštevajo zgornje višine posameznih upravičenih stroškov,
ki so določene v katalogu stroškov in najvišjih priznanih
vrednosti iz prejšnje alineje in so za potrebe tega javnega razpisa navedeni v Seznamu upravičenih stroškov in
najvišjih priznanih vrednosti – gozdna infrastruktura, ki
je Priloga 1 v razpisni dokumentaciji. Za stroške, ki so
navedeni v Prilogi 1, mora upravičenec k vlogi na javni
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razpis predložiti eno ponudbo. Če upravičenec v vlogi
za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, kot so
določeni v Prilogi 1, se pri izračunu priznane vrednosti
stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti iz Priloge 1. Če upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev
uveljavlja nižje stroške kot so navedeni v Prilogi 1, se
pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe,
– če je upravičenec naročnik v skladu s predpisi,
ki urejajo javno naročanje, se določbe iz prejšnje alineje uporabljajo pri izračunu višine upravičenih stroškov.
Če je vrednost ponudbe izbranega izvajalca višja, kot
je priznana vrednost iz Priloge 1, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane
vrednosti stroškov iz Priloge 1. Če upravičenec v vlogi
za pridobitev sredstev uveljavlja nižje stroške, kot so
navedeni v Prilogi 1, se pri izračunu priznane vrednosti
stroškov upoštevajo vrednosti iz predložene ponudbe
izbranega izvajalca,
– če stroški niso določeni v Prilogi 1, mora upravičenec k vlogi na javni razpis priložiti tržno primerljive
pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so
primerljive, če je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševaje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora nek izdelek oziroma
storitev vsebovati, da bo lahko izbran. Kolikor ponudba
ne vsebuje minimalnih pogojev, je upravičenec ne more
izbrati. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.
– pri izvedbi naložbe upravičenec ne sme sodelovati s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o ne tržnih pogojih
poslovanja.
(3) Skladno s 96. členom Uredbe, se podpora ne
dodeli za:
– naložbe zunaj območja Republike Slovenije,
– stroške priprave vloge na javni razpis in zahtevka
za izplačilo sredstev,
– davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV), razen če upravičenec ob oddaji vloge na javni
razpis dokaže da DDV ni izterljiv v skladu s predpisi, ki
urejajo DDV in predloži potrdilo, ki ga izda FURS,
– obresti na dolgove, bančne stroške in stroške
garancij in
– upravne takse.
(4) Skladno z 98. členom Uredbe so do podpore
upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani
s pripravo in izvedbo naložb, med katere spadajo:
– plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev,
– stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične
dokumentacije,
– stroški geodetskih in agronomskih del,
– stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del,
– stroški informiranja in obveščanja javnosti, v skladu s petnajstim odstavkom 102. člena Uredbe ter
– stroški sodnega tolmača.
(5) Skladno s prvim odstavkom 94. člena Uredbe
se podpora po tem javnem razpisu v okviru istih upravičenih stroškov ne sme združevati z drugimi podporami iz naslova državnih pomoči, če bi bili z združitvijo
podpor preseženi najvišji zneski oziroma intenzivnost
podpore, določene z Uredbo 1305/2013/EU, Uredbo
702/2014/EU in Smernicami za kmetijstvo, gozdarstvo
in podeželje, ne glede na to, ali se podpora za projekt ali
dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa
se delno financira iz sredstev Evropske unije.
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(6) Skladno z drugim odstavkom 94. člena Uredbe se podpora z upravičenimi stroški po tem javnem
razpisu, dodeljena na podlagi Uredbe 702/2013/EU ali
Smernic za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje, se lahko združuje z vsako drugo podporo iz naslova državnih
pomoči, če se navedeni ukrepi nanašajo na različne
upravičene stroške.
(7) Skladno s tretjim odstavkom 94. člena Uredbe
se podpora po tem javnem razpisu ne sme združevati
z nobeno podporo iz naslova pomoči de minimis v zvezi
z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s takim združevanjem presežena intenzivnost podpore ali znesek podpore, ki sta določena v Uredbi 702/2014/EU in Smernicah
za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje.
VI. Merila za ocenjevanje vlog
(1) Vloge, prispele na javni razpis se ocenjujejo na
podlagi meril za izbor iz 71. člena Uredbe.
(2) Ocenjuje se stanje na dan oddaje vloge. Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi predložene dokumentacije: prijavnega obrazca in ustreznih dokazil ter
podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh podatkov oziroma
so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točk
(3) Vloga se oceni na podlagi naslednjih meril:
Merila
1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE
Odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami pred naložbo
Delež zmanjšanja spravilnih stroškov
Število vključenih lastnikov gozdov
2. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE
Stopnja gozdnatosti na ravni občin
3. PROIZVODNI (TEHNOLOŠKI) VIDIK NALOŽBE
Dolžina in vrsta prometnic, s katerim se upravičenec prijavlja na javni razpis
4. PRISPEVEK K HORIRONTALNIM CILJEM
Ureditev gozdnih prometnic izven območij Natura 2000
Skupaj
Vstopni prag točk

Maks. število točk
60
20
20
20
10
10
10
10
20
20
100
30

Ocenitve:
Maksimalno število točk 	

= 100 točk

I. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 60)
1. ODPRTOST GOZDOV Z GOZDNIMI PROMETNICAMI (maksimalno št. točk 20)
Navodilo: upošteva se odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami za območja, kje se bodo gradile gozdne
prometnice, ki je razvidna iz elaborata ZGS. Ocenjuje se stanje pred naložbo. Ločeno se ocenjuje za odprtost
z gozdnimi cestami, če se ureja gozdna cesta ali odprtost z gozdnimi vlakami, če se ureja gozdna vlaka. Če se
ureja gozdne ceste in gozdne vlake se ocenjuje odprtost z gozdnimi cestami.
Kolikor se v okviru ene vloge gradi več gozdnih prometnic, se upošteva povprečna stopnja odprtosti izračunana po
pravilu aritmetične sredine: X= x1(m/ha) + x2(m/ha) + x3(m/ha)… / N (število gozdnih prometnic).
Gozdne ceste
20 – odprtost gozdov znaša v povprečju pod 5 m/ha;
16 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 5 do vključno 9,99 m/ha;
12 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 10 do vključno 14,99 m/ha;
8 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 15 do vključno 19,99 m/ha;
4 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 20 do vključno 27,6 m/ha.
Gozdne vlake
20 – odprtost gozdov znaša v povprečju pod 50 m/ha;
16 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 50 do vključno 79,99 m/ha;
12 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 80 do vključno 99,99 m/ha;
8 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 100 do vključno 119,99 m/ha;
4 – odprtost gozdov znaša v povprečju od 120 do vključno 153,99 m/ha.
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2. DELEŽ ZMANJŠANJA SPRAVILNIH STROŠKOV (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Upošteva se delež zmanjšanja spravilnih stroškov, kot je razvidno iz elaborata ZGS: x = (spravilni
stroški pred naložbo – spravilni stroški po naložbi) / spravilni stroški pred naložbo X 100 ( %). Kolikor se v okviru
ene vloge gradi več gozdnih prometnic, se upošteva povprečni delež zmanjšanja spravilnih stroškov izračunan po
pravilu aritmetične sredine: X= x1( %) + x2( %) + x3( %)… / N (število gozdnih prometnic).
20 – spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za več kot 50 odstotkov;
16 – spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za 40 do vključno 50 odstotkov;
12 – spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za 30 do vključno 39,99 odstotkov;
8 – spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za 20 do vključno 29,99 odstotkov;
4 – spravilni stroški se v povprečju zmanjšajo za manj kot 20 odstotkov.
3. ŠTEVILO VKLJUČENIH LASTNIKOV GOZDOV (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Upošteva se število lastnikov gozdov, po katerih parcelah se urejajo gozdne prometnice. Podatek je
razviden iz Elaborata ničelnic ali Elaborata vlak, katere pripravi ZGS.
20 – gozdna prometnica vključuje tri ali več lastnikov gozdnih parcel;
10 – gozdna prometnica vključuje dva lastnika gozdnih parcel;
5 – gozdna prometnica vključuje le enega lastnika gozdnih parcel.
II. GEOGRAFSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 10)
4. STOPNJA GOZDNATOSTI NA RAVNI OBČIN (maksimalno št. točk 10).
Navodilo: upošteva se stopnja gozdnatosti v RS na ravni občine, v kateri se nameravajo graditi gozdne
prometnice. Stopnje so razvidne iz priloge 2 razpisne dokumentacije. Kolikor se v okviru ene vloge gradi gozdne
prometnice na področju več občin se upošteva povprečna stopnja gozdnatosti izračunana po pravilu aritmetične
sredine: X= x1( %) + x2( %) + x3( %)… / N (število občin). Kolikor se gozdne prometnice nahajajo na območju dveh
ali več občin, se upošteva tista občina na območju katere bo zgrajen daljši del gozdnih prometnic.
10 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju več kot 65 odstotkov;
8 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 50 do vključno 65 odstotkov;
6 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 35 do vključno 49,99 odstotkov;
4 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju od 20 do vključno 34,99 odstotkov;
2 – stopnja gozdnatosti občine znaša v povprečju manj kot 20 odstotkov.
III. PROIZVODNI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 10)
5. DOLŽINA IN VRSTA PROMETNIC S KATERIMI SE UPRAVIČENEC PRIJAVLJA NA JAVNI RAZPIS
(maksimalno število točk 10)
Navodilo: upošteva se vsota dolžin prometnic, za katere se upravičenec prijavlja na razpis na prijavnem obrazcu,
pri gozdnih vlakah se skupna dolžina deli s 5.
10 – upravičenec se prijavlja za prometnice v dolžini nad 800 m;
8 – upravičenec se prijavlja za prometnice v dolžini od 500 do 799 m;
6 – upravičenec se prijavlja za prometnice v dolžini od 200 do 499 m;
4 – upravičenec se prijavlja za prometnice v dolžini manj kot 200 m.
VI. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM (maksimalno število točk 20)
6. UREDITEV GOZDNIH PROMETNIC IZVEN OBMOČJA NATURE 2000 (maksimalno število točk 20)
Navodilo: Upravičenec pridobi dodatne točke, če se gozdne prometnice urejajo izven območij Nature 2000. Kolikor
se v okviru ene vloge gradi več gozdnih prometnic, se upošteva večje število gozdnih prometnic, katerih pretežni
del se nahaja izven območij Nature 2000.
20 – polovica ali več dolžin gozdnih prometnic se ureja izven območja Nature 2000.
VII. Obveznosti upravičenca
(1) Skladno s 106. členom Uredbe mora upravičenec do podpore iz te operacije po izplačilu sredstev
izpolnjevati naslednje obveznosti:
– upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila
podlaga za pridobitev sredstev po tej uredbi, hraniti še
najmanj pet let od dneva izplačila sredstev,
– upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o naložbi ter omogočiti kontrolo naložbe na kraju
samem agenciji, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu
vrednotenja pooblaščenem s strani MKGP in drugim
nadzornim organom Evropske unije in Republike Slovenije,
– upravičenec mora v skladu s 13. členom Uredbe
808/2014/EU ter navodili za informiranje in obveščanje
javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
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2014–2020, objavljenimi na spletni strani programa razvoja podeželja, izpolniti zahteve glede označevanja
vira sofinanciranja ter jih izpolnjevati še pet let po izplačilu sredstev.
(2) Poleg obveznosti iz prejšnje točke mora upravičenec skladno z 73. členom Uredbe po izplačilu sredstev izpolnjevati še naslednjo obveznost in sicer gozdna
infrastruktura, ki je predmet podpore v okviru te operacije, mora omogočati spravilo lesa s spravilnimi sredstvi
še pet let po izplačilu sredstev.
VIII. Finančne določbe
(1) Stopnja javne podpore v okviru te operacije je
50 odstotkov upravičenih stroškov.
(2) Najnižji znesek javne podpore v okviru te operacije je 500 eurov na eno vlogo.
(3) Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ
500.000 eurov javne podpore.
IX. Vloga in postopek za pridobitev sredstev (skladno z 91., 92., in 93. členom Uredbe)
(1) Sredstva za to operacijo se razpišejo z zaprtim
javnim razpisom v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 51. člena Zakona o kmetijstvu.
(2) Oddaja vlog na javni razpis se začne 21. 3.
2016, ki je prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni
od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije.
(3) MKGP na spletnih straneh objavi prijavni obrazec s prilogami, kar predstavlja razpisno dokumentacijo
za izvedbo javnega razpisa. Navodila za izpolnjevanje
prijavnih obrazcev se objavijo na spletnih straneh MKGP
in agencije.
(4) V skladu s prvim odstavkom 92. člena Uredbe
vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami.
(5) Vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge iz
prejšnjega odstavka prijavi pri agenciji.
(6) Prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, ne šteje za vlogo na javni razpis. Za
vlogo na javni razpis šteje natisnjena vloga z izpisom
identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis in razpisna
dokumentacija.
(7) Vlagatelj vloži vlogo na naslov Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, v roku, ki je opredeljen v tem javnem
razpisu.
(8) Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum
in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju
označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče agencije, ter naslov in oznaka javnega razpisa, na katerega
se prijavlja skladno s Prilogo 3 razpisne dokumentacije.
(9) Podrobnejša navodila za izpolnjevanje vloge v elektronski sistem so objavljena na spletni strani
MKGP in agencije.
(10) Obravnava vlog se začne s preveritvijo njene popolnosti. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
agencija vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge. Za datum
in čas prejema dopolnitve vloge de štejeta datum in
čas (ura, minuta) pisne oddaje dopolnjene vloge. Po
prejemu dopolnitve se vloga na javni razpis ponovno
pregleda.
(11) Vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumljiva, se pozove, da jo pojasni. Stranka mora opraviti
pojasnitev na način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po
prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis ponovno
pregleda.
(12) Vloga na javni razpis, ki je popolna, se oceni
na podlagi meril iz točke VI. Poglavja javnega razpisa.
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Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis,
ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in presegajo vstopno mejo vstopno mejo 30 odstotkov najvišjega
možnega števila točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag točk se izberejo tiste, ki dosežejo višje število
točk, do porabe sredstev za ta javni razpis. Vloge, ki ne
dosegajo minimalne vstopne meje ali ne izpolnjujejo
pogojev, se zavrnejo.
(13) Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis
enako število prejetih točk, se vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog in sicer:
– Ekonomski vidik naložbe,
– Prispevek k horizontalnim ciljem,
– Geografski vidik naložbe,
– Proizvodnji (tehnološki) vidik naložbe.
(14) Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje
vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva
sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti,
se zavrne.
(15) Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo
o pravici do sredstev, ki jo izda agencija.
(16) V skladu s 60. členom Uredbe 1306/2013/EU
agencija zavrne vloge za pomoč in zahtevkov za izplačilo iz poglavja XI tega javnega razpisa, če ugotovi,
da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev
zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa
niso v skladu s cilji te operacije.
X. Obvezna dokazila k vlogi na javni razpis
V skladu s 70. členom Uredbe in tretjim odstavkom
52. člena Zakona o kmetijstvu so obvezna dokazila brez
katerih se vloga zavrže brez pozivanja na dopolnitev,
naslednja:
– elaborat ničelnic, če gre za gradnjo ali rekonstrukcijo gozdne ceste, iz tretje alineje točke 2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob oddaji vloge,
IV. poglavja tega javnega razpisa,
– elaborat vlak, če gre za gradnjo, rekonstrukcijo ali
pripravo gozdne vlake, iz četrte alineje točke 2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob oddaji
vloge, IV. poglavja tega javnega razpisa,
– izračun ZGS zmanjšanja stroškov gospodarjenja z gozdom za posamezno gozdno cesto ali vlako,
iz sedme alineje točke 2. Posebni pogoji, ki jih mora
izpolnjevati upravičenec ob oddaji vloge, IV. poglavja
tega javnega razpisa,
– overjena soglasja lastnikov gozda skladno
s 37. členom ZG iz pete alineje točke 2. Posebni pogoji,
ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob oddaji vloge, IV.
poglavja tega javnega razpisa,
– overjena soglasja solastnikov na gozdni parceli,
čez katero poteka trasa gozdne ceste ali gozdne vlake
in je v solastnini, iz šeste alineje točke 2. Posebni pogoji,
ki jih mora izpolnjevati upravičenec ob oddaji vloge, IV.
poglavja tega javnega razpisa.
XI. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev (skladno z 72., 102. in 104. členom Uredbe)
(1) V skladu z 72. členom Uredbe mora upravičenec
izpolnjevati ob oddaji zahtevka za podporo iz te operacije naslednje pogoje:
a) če gre za gradnjo ali rekonstrukcijo gozdne ceste
mora biti:
– opravljen strokovni pregled s strani ZGS v skladu
s predpisom, ki ureja gozdne prometnice in izdelan zapisnik o strokovnem pregledu gozdne ceste,
– opravljen mora biti neodvisen nadzor nad izvedbo
gradbenih del s strani pooblaščenega nadzornika in vodena knjiga obračunskih izmer s strani izvajalca gradnje
ali rekonstrukcije gozdne ceste,
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b) če gre za gradnjo, rekonstrukcijo ali pripravo gozdne vlake mora biti opravljen strokovni prevzem gozdne
vlake s strani ZGS, ki izdela prevzemni zapisnik.
(2) Sredstva se upravičencem izplačajo na podlagi
enega zahtevka za izplačilo sredstev.
(3) Zahtevek za izplačilo sredstev vloži upravičenec
ali njegov pooblaščenec, kot to določa tretji in četrti odstavek 92. člena Uredbe in ga pošlje na agencijo.
(4) Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev in plačani vsi računi.
(5) Upravičenec mora zahtevku za izplačilo priložiti
naslednja dokazila:
– originalne izvode računov, kamor sodijo tudi elektronski in e-računi, ki so sestavljeni iz enakih postavk,
kot prevzem gozdne vlake, ki ga napravi ZGS,
– dokazilo FURS o tem, da nima pravice do odbitka DDV, če upravičenec uveljavlja DDV kot upravičen
strošek,
– dokazilo o plačilu (položnica oziroma blagajniški
prejemek, potrdilo banke o izvršenem plačilu, potrjen
kompenzacijski nalog, pobotna izjava ali asignacijska
pogodba),
– če gre za upravičenca, ki se v skladu s predpisi,
ki urejajo javno naročanje šteje za naročnika, je treba
k zahtevku za izplačilo sredstev priložiti kopijo celotne
dokumentacije postopka izbire izvajalca oziroma dobavitelja po predpisu, ki ureja javno naročanje, s potrdilom,
da je kopija enaka originalu,
– izjavo o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške,
– potrdilo ZGS o opravljenem lastnem delu – prispevek v naravi, če ga upravičenec uveljavlja,
– zapisnik o strokovnem pregledu gozdne ceste, ki
ga izvede ZGS,
– zapisnik o strokovnem prevzemu gozdne vlake,
ki ga izvede ZGS.
(6) Na podlagi vloženega popolnega zahtevka za
izplačilo sredstev in po opravljeni kontroli iz 108. člena
Uredbe se sredstva izplačajo na transakcijski račun
upravičenca.
(7) Če je strošek naložbe določen v Prilogi 1, v skladu s trinajstim odstavkom 102. člena Uredbe upravičenec ob zahtevku za izplačilo sredstev predloži račun. Če
strošek ni določen v Prilogi 1, se zahtevku za izplačilo
sredstev priloži tri ponudbe.
(8) Zahtevek za izplačilo je treba vložiti najkasneje
na datum opredeljen v odločbi o pravici do sredstev.
(9) Upravičenec lahko predlaga spremembo datuma vložitve zahtevka za izplačilo sredstev po izdaji
odločbe o pravici do sredstev in pred potekom roka za
izpolnitev obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.
Upravičenec vloži obrazložen zahtevek za spremembo
datuma vložitve zahtevka za izplačilo določene v odločbi
o pravici do sredstev v skladu s 54. členom zakona, ki
ureja kmetijstvo. Agencija lahko podaljša rok za vložitev
zahtevka do največ 12 mesecev, vendar ne več kot do
26. februarja 2019.
XII. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
(skladno s 108. in 109. členom Uredbe)
(1) Kontrole se izvajajo v skladu z Uredbo
1306/2013/EU in Uredbo 809/2014/EU. Za izvajanje
kontrol je odgovorna agencija.
(2) Agencija skladno s prvo točko 51. člena Uredbe
809/2014/EU, izvaja kontrole na kraju samem.
(3) MKGP lahko v skladu s prvim odstavkom
66. člena Uredbe 1305/2013/EU preverja pravilnost izvajanja te operacije.
(4) Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v skladu z 63. členom Uredbe 1306/2013/EU,
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63. členom Uredbe 809/2014/EU in 57. členom zakona,
ki ureja kmetijstvo.
(5) Določba prejšnje točke se ne uporablja v primeru višje sile in izjemnih okoliščin iz 109. člena Uredbe.
(6) Za izvajanje te operacije se priznavajo primeri
višje sile in izjemnih okoliščin, opredeljeni v drugem odstavku 2. člena Uredbe 1306/2013/EU.
(7) O višji sili ali izjemnih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti agencijo in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od
dneva, ko je višja sila nastala, oziroma ko je upravičenec
oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
(8) Kraja in uničenje ali poškodovanje opreme, mehanizacije, objektov, razen cestne infrastrukture, v primeru požara in drugih škodnih dogodkov se ne šteje za
višjo silo ali izjemno okoliščino iz pete točke tega poglavja. V tem primeru mora upravičenec predmet podpore
vrniti v stanje pred nastankom dogodka, v nasprotnem
primeru mora upravičenec vrniti vsa dodeljena sredstva.
(9) O višji sili ali izjemnih okoliščinah odloči agencija
in na podlagi prejetih dokazil izda odločbo.
(10) V primerih kršitev obveznosti, ki zahtevajo vračilo sredstev, agencija upravičencu izda odločbo v skladu s 57. členom zakona, ki ureja kmetijstvo.
(11) Za namen te operacije se po Katalogu kršitev
in sankcij, ki je priloga Uredbe, uporabljajo sledeče kršitve in sankcije:
a) V skladu s prvim odstavkom 57. člena zakona,
ki ureja kmetijstvo pri namerni vložitvi napačne vloge
ali zahtevka, namerni nepravilnosti v skladu s predpisi
Unije in kadar upravičenec sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali je
sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov
ali lažnih izjav, agencija zahteva vračilo dodeljenih sredstev. V primerih iz prejšnjega stavka, se upravičenca
izključi iz prejemanj podpore v okviru te operacije za
koledarsko leto ugotovitve in naslednje koledarsko leto.
Če pride do neupravičenega plačila, se v skladu z drugim odstavkom 57. člena zakona, ki ureja kmetijstvo
upravičencu izda odločba, s katero se zahteva vračilo
dodeljenih sredstev in določi rok vračila dodeljenih sredstev. Če stranka sredstev ne vrne v roku, določenem
s to odločbo, se ji zaračunajo zakonite zamudne obresti.
b) Upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne
omogoči kontrole na kraju samem oziroma ne omogoči
dostopa do dokumentacije o naložbi, kot to določa druga
alineja, prve točke VII. poglavja tega javnega razpisa,
mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
c) Če upravičenec ne odstopi od pravice do sredstev v roku 30 dni od prejema odločbe o dodelitvi sredstev ali zamudi rok za vložitev zahtevka za izplačilo
sredstev, ki je določen v odločbi o pravici do sredstev, ni
upravičen do sredstev določenih v odločbi, ravno tako
se ga izključi iz zadevnega podukrepa ali operacije za
koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje
koledarsko leto.
d) Upravičenec, ki uvede bistvene spremembe, določene v 71. členu Uredbe 1303/2013/EU mora vsa
prejeta sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije.
Upravičenca se izključi iz prejemanja podpore v okviru
istega ukrepa ali podukrepa za koledarsko leto ugotovitve kršitve in naslednje koledarsko leto.
e) Upravičenec, ki ne hrani dokumentacije, kot to
določa prva alineja, prve točke VII. poglavja tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti
deset odstotkov izplačanih sredstev.
f) Če upravičenec ne označi naložbe v skladu s tretjo alinejo, prve točke VII. poglavja tega javnega razpisa
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ali označenosti ne zagotavlja še pet let po izplačilu sredstev, se določijo sankcije v naslednjih deležih:
– po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora upravičenec
v proračun Republike Slovenije vrniti pet odstotkov izplačanih sredstev,
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora upravičenec
v proračun Republike Slovenije vrniti deset odstotkov
izplačanih sredstev.
g) Če upravičenec ne izpolni obveznosti, to je, da
gozdna prometnica ne omogočata spravilo lesa s spravilnimi sredstvi še pet let po izplačilu sredstev, kot to
določa druga točka VII. poglavja tega javnega razpisa,
mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana
sredstev, in sicer:
– po prvi kršitvi prejme opozorilo,
– po drugi kršitvi mora vrniti vsa izplačana sredstva,
za vsako posamezno prometnico.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije
Ob-1476/16
Na podlagi 15. člena Zakona o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 93/05) in ob upoštevanju Pravilnika o nagradah in priznanjih za izjemne
dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/06 in 51/08) Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje,
priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in
Puhovo priznanje objavlja
javni razpis
za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje
ambasador znanosti Republike Slovenije
in Puhovo priznanje, ki jih podeljuje Odbor
Republike Slovenije za Zoisovo nagrado,
Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti
Republike Slovenije in Puhovo priznanje
v letu 2016
1. Naziv in sedež razpisovalca: Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje,
priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in
Puhovo priznanje (v nadaljevanju Odbor), Masarykova
16, 1000 Ljubljana.
2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa
Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado,
Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje na podlagi 15. člena
Zakona o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke
v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 93/05 v nadaljevanju: Zakon) in ob upoštevanju Pravilnika o nagradah in priznanjih za izjemne
dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/06, 51/08 v nadaljevanju:
Pravilnik) objavlja javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje, ki jih podeljuje Odbor
Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje v letu 2016 (v nadaljevanju
javni razpis).
V skladu z Zakonom o enakih možnostih moških in
žensk (Uradni list RS, št. 93/05 in 61/07 – ZUNEO-A)
želi Odbor s tem javnim razpisom med nagrajenci
vzpodbuditi tudi uravnoteženo zastopanost spolov, zato
še posebej vabi k predlaganju kandidatk za nagrade.

3. Predmet razpisa z navedbo osnovnih pogojev
Predmet javnega razpisa je zbiranje vlog za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador
oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije (v
nadaljevanju ambasador znanosti Republike Slovenije)
in Puhovo priznanje.
I. Zoisova nagrada
Zoisova nagrada se podeljuje za:
– življenjsko delo raziskovalca oziroma raziskovalke (v nadaljnjem besedilu: raziskovalec), ki se je s svojim delom izjemno uveljavil na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti,
– vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti.
Zoisovo nagrado lahko prejme raziskovalec v Republiki Sloveniji, ki je s svojimi dosežki trajno prispeval
k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Zoisovo nagrado se podeli
posamezniku in skupini za delo, ki je nastalo pretežno
v Sloveniji ali so k njemu prispevali delavci organizacij
s sedežem v Sloveniji.
Zoisova nagrada za življenjsko delo se lahko podeli raziskovalcu, ki je s svojim raziskovalnim delom
bistveno prispeval k razvoju znanosti. Za to nagrado
je lahko predlagan raziskovalec, ki je že dopolnil 65 let
starosti.
Za Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti
se upoštevajo dela, ki so bila objavljena v zadnjih sedmih letih pred predlaganjem (od vključno leta 2009 do
vključno 2015).
II. Zoisovo priznanje
Zoisovo priznanje se podeljuje za pomembne dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne
dejavnosti.
Zoisovo priznanje lahko prejme raziskovalec v Republiki Sloveniji, ki je s svojimi dosežki trajno prispeval
k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Zoisovo priznanje se podeli
posamezniku in skupini za delo, ki je nastalo pretežno
v Sloveniji ali so k njemu prispevali delavci organizacij
s sedežem v Sloveniji. Za Zoisovo priznanje se upoštevajo dela, ki so bila objavljena v zadnjih sedmih letih pred predlaganjem (od vključno leta 2009 do vključno
2015).
III. Priznanje ambasador oziroma ambasadorka
znanosti Republike Slovenije
Za pomembne dosežke na področju raziskovalne
dejavnosti zamejskih Slovencev in Slovencev, ki delujejo
ali so delovali v tujini, se podeljuje priznanje ambasador
oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije.
IV. Puhovo priznanje
Za pomembne dosežke na področju razvojne dejavnosti se podeljuje Puhovo priznanje za izume, razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov pri
uvajanju novosti v gospodarsko prakso.
4. Kriteriji za izbiro prejemnikov nagrad oziroma
priznanj
Kriteriji za dela, ki se nagrajujejo s podelitvijo Zoisove nagrade ali Zoisovega priznanja:
– vsebovati morajo izvirne dosežke, ki so pomemben prispevek k znanosti,
– napisana morajo biti na način, ki ustreza znanstvenim delom,
– objavljena morajo biti tako, da so dostopna strokovnjakom pri nas in v tujini,
– odlikovati se morajo vsaj po enem od naslednjih
vidikov:
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a) da prinašajo nove ideje, pomembne za nadaljnji
razvoj znanosti ali stroke na svojem področju pri nas in
v svetu,
b) da prinašajo nove metode,
c) da pomenijo odmeven prispevek k svetovni zakladnici znanja,
d) da prinašajo ekonomske učinke v gospodarskih
in drugih dejavnostih,
e) da so pomembno obogatila kulturo.
Kriteriji za podelitev priznanja ambasador znanosti
Republike Slovenije so:
– izkazano znanstveno delovanje v tujini,
– izkazan prispevek pri prenosu izvirnih znanstvenih dosežkov v Slovenijo,
– podeljena ugledna tuja priznanja,
– izdane knjige s široko odmevnostjo v tujini,
– odmevne raziskave,
– odmevni nastopi na znanstvenih srečanjih,
– aktivno članstvo v uglednih znanstvenih in strokovnih združenjih.
Kriteriji za podelitev Puhovega priznanja za dosežke, ki se nagrajujejo, so:
– izstopati morajo po tehniški odličnosti,
– povečevati morajo konkurenčnost in dodano vrednost proizvodov,
– odpirati morajo nove trge,
– omogočati morajo odpiranje delovnih mest in gospodarskih družb.
Zakon v 6. členu določa, da se vsako leto lahko
podeli največ štiri Zoisove nagrade in največ pet Zoisovih priznanj. Raziskovalcu se lahko podeli največ
ena Zoisova nagrada za vrhunske dosežke na področju
znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti in eno
Zoisovo priznanje.
Pravilnik v 11. členu določa, da se vsako leto lahko
podeli največ tri priznanja ambasador znanosti Republike Slovenije in največ tri Puhova priznanja. Priznanji
se posamezniku oziroma posameznici lahko podelita
samo enkrat.
Vloga za nagrado ali priznanje ne sme vključevati
del, ki so bila deloma ali v celoti že predmet prejšnjih
nagrad ali priznanj.
Pravilnik v 2. členu določa, da člani Odbora v času
trajanja mandata ne morejo kandidirati za nagrade in
priznanja.
V primeru, da Odbor v postopku ocenjevanja ugotovi, da upoštevaje predpisane kriterije ni možno podeliti predlagane nagrade oziroma priznanja, lahko Odbor,
če so izpolnjeni predpisani kriteriji za drugo vrsto priznanja, določi ustrezno vrsto priznanja.
5. Navedba obdobja, za katero se nagrada oziroma
priznanje podeljuje
Nagrade in priznanja se podeljuje za leto 2016.
Zakon in Pravilnik v 16. členih določata, da se
nagrade in priznanja podelijo vsako leto ob obletnici
rojstva Žige Zoisa. Zoisove nagrade, Zoisova priznanja,
priznanja ambasador oziroma ambasadorka znanosti
Republike Slovenije in Puhova priznanja bodo podeljena
konec novembra 2016.
6. Obvezne sestavine vloge za predloge kandidatov
za nagrade in priznanja
Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen prijavni obrazec Obr.: NP-01/2016,
– dela, ki so predlagana za nagrado,
– strokovna utemeljitev vloge,
– bibliografija kandidata (za zahtevano obdobje),
– biografija kandidata, če je predlagan za nagrado
za življenjsko delo,
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– zgoščenka (CD oziroma DVD) z vlogo, ki vsebuje vse sestavine kot vloga v pisni obliki, razen del, ki
so predlagana za nagrado
– podpisana izjava o istovetnosti pisne vloge ter
elektronske oblike vloge na zgoščenki.
Strokovno utemeljitev pripravita in podpišeta dva
strokovnjaka s področja, na katerega sodi predlagano
delo za nagrado oziroma priznanje.
Pisna vloga mora biti vložena v dveh izvodih (vključno z vso ustrezno dokumentacijo in deli).
Razpisno dokumentacijo s prijavnim obrazcem
dobite na spletni strani Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport, (http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/) pod »Seznam javnih
razpisov« ali jo dvignete od ponedeljka do četrtka od 9.
do 15.30, ob petkih od 9. do 14.30 v vložišču Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova
16, Ljubljana.
7. Organ, ki bo odločal o izboru kandidatov za
nagrade in priznanja: Odbor Republike Slovenije za
Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje odloča o izboru kandidatov za nagrade in priznanja
ter določi denarno višino nagrad in priznanj glede na
s proračunom Republike Slovenije zagotovljena sredstva. Odločitev Odbora o izboru kandidata je dokončna.
8. Datum odpiranja vlog obveščanje in vračilo vlog
s predlogi za kandidate za nagrade in priznanja
Odpiranje v roku dostavljenih in pravilno označenih
vlog bo v roku osmih dni od poteka roka za oddajo vloge v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport, Masarykova cesta 16, na lokaciji Kotnikova 38.
Nepravočasne in nepravilno označene vloge ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene predlagatelju.
Predlagatelji ali kandidati za nagrade ne bodo posebej obveščeni o rezultatih razpisa. Prejemniki nagrad
in priznanj bodo objavljeni na svečani podelitvi.
Vloge bodo vrnjene predlagateljem po svečani podelitvi nagrad in priznanj.
9. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času
objave razpisa: dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom so do zaključka razpisa na voljo pri kontaktni
osebi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
mag. Marti Šabec, in sicer na elektronskem naslovu:
marta.sabec@gov.si in tel. 01/478-47-39.
10. Rok, v katerem morajo biti predložene vloge,
način predložitve vlog ter opremljenost vlog
Strokovno utemeljene vloge za Zoisove nagrade,
Zoisova priznanja, priznanja ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhova priznanja morajo prispeti
po pošti na naslov Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana ali biti oddane
osebno na vložišče ministrstva, najkasneje do 15. 4.
2016 do 13. ure v dveh pisnih izvodih z vso zahtevano
dokumentacijo ter enkrat v elektronski obliki (na CD
oziroma DVD).
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana priporočeno po pošti zadnji dan določen v razpisu
za predložitev vlog ali oddana osebno na vložišču ministrstva do 13. ure 15. 4. 2016. Pisno vlogo je potrebno
oddati v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – predlog
za Zoisovo nagrado« ali »Ne odpiraj – predlog za Zoisovo priznanje« ali »Ne odpiraj – predlog za priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije« ali »Ne
odpiraj – predlog za Puhovo priznanje« ter z navedbo
pošiljatelja.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
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Javni razpis
za sofinanciranje nagrad na področju urejanja
prostora in graditve objektov v letu 2016
1. Sofinancer: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev poziva potencialne vlagatelje,
da oddajo vlogo za dodelitev sredstev za sofinanciranje
nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov.
2. Pravna podlaga: sofinanciranje bo izvedeno
na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (Uradni list RS,
št. 96/15), Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15)
in 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in
3/13).
3. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je
sofinanciranje nacionalnih nagradnih fondov formalno
uvedenih nagrad nacionalne in mednarodne ravni, ki so
namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem in
drugim strokovnjakom, študentom, izvajalcem in investitorjem ter lokalnim skupnostim za izjemne dosežke
na področju urejanja prostora in graditve objektov na
območju Republike Slovenije.
4. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je prispevati:
– k uveljavljanju in promociji primerov dobre prakse;
– k izboljšanju kakovosti prostorskega, urbanističnega, arhitekturnega, krajinskega in gradbenega raziskovanja, načrtovanja in projektiranja ter izvedbe;
– h krepitvi pomena in vloge kakovosti oblikovanja
prostora za razvoj družbe in kakovost življenja;
– k ozaveščanju in izobraževanju širše javnosti
o pomenu prostora kot skupni vrednoti;
– h krepitvi pomena, vloge in odgovornosti stroke
pri doseganju boljših prostorskih ureditev, kakovosti in
prepoznavnosti prostora, arhitekture, urbanizma, kakovosti bivalnega okolja.
5. Osnovni pogoji za kandidiranje in merila za izbiro
prejemnikov sredstev
5.1. Prejemniki sredstev
Na razpis se lahko prijavijo društva, zavodi, ustanove, zbornice in javni skladi.
Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih
oseb, bodo zavržene in ne bodo obravnavane.
5.2. Namenska poraba na javnem razpisu pridobljenih sredstev
Pridobljena sredstva lahko porabniki porabijo za
financiranje nagradnega Delež sredstev namenjen nagradnemu fondu je določen v točki 8.
5.3. Formalno uvedene nagrade
Nagrade, za katere naprošajo sredstva pravne osebe iz točke 5.1., morajo biti formalno uvedene v Republiki Sloveniji. Nagrada je lahko formalno uvedena s splošnim pravnim aktom ali z aktom o ustanovitvi nagrade.
Ta ne sme biti uvedena manj kot dva meseca od dneva
objave razpisa. Podelitev nagrade mora potekati na območju Republike Slovenije.
5.4. Rok za podelitev nagrad
Pogoj za pridobitev finančnih sredstev je tudi, da
morajo biti nagrade fizično podeljene najkasneje do enega leta od objave javnega razpisa, torej do 26. 2. 2017.

5.5. Vrsta nagrad
Nagrade so lahko denarne ali nedenarne, na področjih iz 3. točke razpisa.
5.6. Prejemniki nagrad
Prejemniki nagrad za izjemne dosežke so lahko
pravne in fizične osebe: projektanti, prostorski načrtovalci in drugi strokovnjaki, študentje, izvajalci, investitorji
in lokalne skupnosti.
5.7. Vrste izjemnih dosežkov
Izjemni dosežki, ki so lahko nagrajeni, so: objekti,
drugi dosežki, življenjska dela in študentska dela s področja predmeta razpisa (urejanja prostora in graditve
objektov).
5.8. Izločitveni pogoj
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz 3., 5. in
7. točke te objave, bodo s sklepom zavržene in se ne
bodo ocenjevale po merilih za ocenjevanje in vrednotenje vlog.
5.9. Merila za izbiro prejemnikov sredstev
Merila za izbiro prejemnikov sredstev so: 1. reference podeljevalca nagrad, 2. pomen nagrade in 3.
mednarodna umestitev nagrade.
Podrobnejša razčlenitev meril za izbiro prejemnikov
sredstev je v razpisni dokumentaciji (točka IV).
Komisija bo ocenila pravočasno prispelo, pravilno
označeno in popolno vlogo in jo točkovala na podlagi
meril iz tega javnega razpisa. Vloge, ki v postopku točkovanja ne bodo dosegle 75 točk in tiste, ki bodo pri
najmanj dveh merilih dosegle nič točk, niso upravičene
do sofinanciranja.
6. Predvidena sredstva razpisa: predvidena sredstva za vse razpisane vsebine: okvirno 15.000,00 EUR.
7. Rok za prejem vloge: rok za prejem vloge na javni razpis je do 10. 3. 2016 do 12. ure. Vloga se šteje za
pravočasno, če jo naročnik, ne glede na vrsto prenosa,
prejme do te ure. Naslov oddaje vloge je Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana –
vložišče.
8. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo dne 11. 3. 2016 ob
10. uri, na lokaciji Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska
cesta 21, 1. nadstropje. Odpiranje vlog bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvala tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne bo daljši
od 15 dni. Dopolnitev vlog ne bo dopustna v delu, ki se
nanaša na merila za ocenjevanje in vrednotenje vloge.
Nepopolna vloga, ki je vlagatelj v postavljenem roku ne
bo dopolnil, se zavrže.
9. Dodelitev sredstev (način določanja deleža sredstev, ki ga prejme posamezni prejemnik)
Če bo upravičencev do sofinanciranja več kot je
razpoložljivih proračunskih sredstev, se bo vsem upravičencem do sofinanciranja delež subvencioniranih sredstev znižal v sorazmerno enakem odstotku. Dodelitev
sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo, ki je upravičena do sofinanciranja, je možna do 50 % celotne
vrednosti nagradnega fonda, pri čemer je najvišji možni
znesek sofinanciranja 5.000,00 EUR.
Do sofinanciranja je upravičen vlagatelj, čigar vloga
na podlagi ocenitve doseže najmanj 75 točk.
10. Sklep o dodelitvi sredstev, pravno varstvo in
podpis pogodbe
O dodelitvi sredstev odloči predstojnik neposrednega uporabnika s sklepom, praviloma v roku 60 dni od
dneva odpiranja vlog. Vlagatelj vloge lahko v roku 8 dni
od prejema sklepa o izboru oziroma obvestila o neizboru
na ministrstvo vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži
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podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora
natančno opredeliti razloge za vložitev pritožbe, med
katerimi ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča ministrstvo s sklepom v roku
15 dni od prejema pritožbe.
Vlagatelj, ki mu bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje, mora pristopiti k podpisu pogodbe najkasneje v osmih dneh po prejemu poziva k podpisu pogodbe.
Pogodba bo začela veljati v skladu s pogodbenimi določili. V primeru, da prejemnik sredstev v osmih dneh
ne podpiše pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje
zahteve za pridobitev denarnih sredstev.
11. Roki
Rok za prejem vloge na javni razpis: 10. 3. 2016
do 12. ure.
Rok za fizično podelitev nagrad: eno leto od dne
objave javnega razpisa, torej do 26. 2. 2017.
Rok za oddajo končnega poročila: en mesec po
podelitvi nagrade.
12. Informacije
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa
na voljo na spletnem naslovu www.mop.gov.si v rubriki Javne objave (http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/).
Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelji
dobijo na pisna vprašanja, posredovana na e-naslov
prostor.mop@gov.si.
Sofinancer bo vse ključne informacije objavil na
svoji spletni strani, pri objavi razpisa.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 6100-21/9/2016/1

Ob-1438/16

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji),
Pravilnika o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva
(Uradni list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS
za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta
o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 72/10), Pogodbe o sofinanciranju programa Območne izpostave Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti Ptuj in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Mestni občini Ptuj v letu 2016 z dne
21. 1. 2016 ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z dne 17. 12.
2014 (www.jskd.si), Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) objavlja
javni programski razpis
za izbor kulturnih programov/projektov
na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
na območju Mestne občine Ptuj
(v nadaljevanju: razpis: oznaka Ptuj-PrR-2016)
1. Predmet razpisa in področja dejavnosti
Predmet razpisa je sofinanciranje programov kulturnih društev in njihovih zvez iz sredstev Mestne občine
Ptuj (v nadaljevanju: programi), ki so:
– redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se kaže kot izobraževalno
in ustvarjalno delo ter kot statutarno določeno delovanje
organov društva,
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja
in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti.
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev, njihovih zvez, posameznikov s statusom sa-
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mostojnega ustvarjalca na področju kulture in zasebnih
zavodov (v nadaljevanju: projekti), ki bodo izvedeni kot:
– prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih
področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna
društva in skupine na neprofiten način in so v interesu
širše družbene skupnosti,
– založniški, filmski in video projekti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in inštrumentalna glasba), gledališka in lutkovna
dejavnost, folklorna dejavnost, plesna dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, likovna dejavnost,
literarna dejavnost.
2. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, ki jih
za predmet razpisa s proračunom zagotavlja Mestna
občina Ptuj, znaša 45.945 evrov.
JSKD bo posamezni projekt sofinanciral do največ
50 % celotne vrednosti izvedenega projekta. Višina deleža sofinanciranja bo odmerjena glede na vrednost točke
in število prejetih točk.
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016. JSKD bo z izbranimi prijavitelji sklenil pogodbo o sofinanciranju programa/projekta v letu 2016.
3. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa
– prijavne obrazce za A – program:
– AB 1 – splošni podatki – izjava;
– AB 2 – predstavitev društva;
– A1 – finančni načrt;
– A2 – prijava programa – različno za posamezna
področja dejavnosti,
– prijavne obrazce za B – projekt:
– AB 1 – splošni podatki – izjava;
– AB 2 – predstavitev društva;
– B1 – osnovni podatki o projektu in finančni načrt.
4. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem razpisu so:
– za prijavo kulturnega programa:kulturna društva
in zveze kulturnih društev,
– za prijavo kulturnih projektov: kulturna društva in
zveze kulturnih društev, zasebni zavodi ter samostojni
kulturni delavci.
Vse upravičene osebe morajo imeti status pravne
osebe s sedežem na območju Mestne občine Ptuj. Projekti, ki so sofinancirani s kateregakoli drugega razpisa
Mestne občine Ptuj, do sredstev po tem razpisu niso
upravičeni.
Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi
njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na
primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja
izvajalec veže v celoto.
Projekt je zaokrožena vsebinska enota, ki je v celoti
in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska
razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo ipd.).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne
zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).
5. Pogoji razpisa:
A – Kulturni program
Vloge na razpis lahko predložijo upravičene osebe,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:
– trajneje, vsaj že eno leto, delujejo na razpisnem
področju v Mestni občini Ptuj,
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– so kulturna društva ali njihove zveze, registrirane
kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturne programe
s področja tega razpisa na območju Mestne občine Ptuj,
– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov
in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo
s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora
omogočil javno dostopnost.
B – Kulturni projekti
Vloge na razpis lahko predložijo upravičene osebe,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da so:
– kulturna društva ali njihove zveze, s sedežem
v Mestni občini Ptuj, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo, za organizacijo kulturnih prireditev (s projektom, ki
ne sodi v redno dejavnost);
– posamezniki s statusom samostojnega ustvarjalca na področju kulture in stalnim bivališčem v Mestni
občini Ptuj, za avtorske projekte,
– zasebni zavodi, ki delujejo na področju Mestne
občine Ptuj, s projekti, ki niso sestavni del njihovega
rednega delovanja.
Kolikor je bil prijavitelj uspešen na razpisu v letu
2015 in ni izpolnil pogodbenih obveznosti, v letu 2016
ni upravičen do ponovnega kandidiranja za sredstva.
Njegova vloga se zavrže.
Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih obrazcih,
A – Program: AB 1, AB 2, A1 in A2.
Obvezne priloge:
– Poročilo o delu društva v letu 2015;
– Plan dela društva v letu 2016;
– Najemna pogodba, kolikor društvo ali skupina
plačuje za vadbene prostore.
B – Projekti: AB 1, AB 2 in B1.
Obvezne priloge:
– obširnejši opis projekta.
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku,
– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge,
– je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
6. Izpolnjevanje pogojev razpisa
Izpolnjevanje pogojev razpisa ugotavlja pristojna
komisija za vodenje postopka, ki jo imenuje direktor
JSKD.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo
pozvani, da v roku 5 dni od poziva k dopolnitvi vloge
dopolnijo.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj
vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa. Za prepozno
se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega
odstavka 10. točke tega razpisa.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki
jih ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki
kljub pozivu niso bile pravočasno v celoti dopolnjene,
bodo zavržene.
7. Kriteriji razpisa
Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov in projektov presojala
in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila so dostopna na domači strani: www.
jskd.si.
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi in
projekti, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.
8. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov: Območna
izpostava JSKD Ptuj, Jadranska ul. 13, 2250 Ptuj.
Rok za oddajo je 29. 3. 2016 oziroma najpozneje ta
dan oddano na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in
ustrezno označena. Na prednji strani ovojnice mora biti
izpisano: »Ne odpiraj! – Vloga na razpis Ptuj-PrR-2016«.
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Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni
naslov (sedež).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja
z vsemi pogoji in merili razpisa.
Društvo odda eno vlogo z izpoljnjenimi obrazci za
vsako sekcijo posebej in z izbranimi projekti.
9. Odpiranje vlog in obveščanje
Predvidoma bo komisija vloge obravnavala
v 15 dneh od zaključka razpisa in svoje predloge predvidoma sporočila do 18. 4. 2016.
Direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
bo izdal odločbe o sofinanciranju projektov in programov. Odločbe bodo izdane praviloma v desetih dneh po
zbiranju izjav predlagateljev. Zoper odločitev direktorja
je možna pisna pritožba na Mestno občino Ptuj, v roku
15 dni od vročitve odločbe. O pritožbi odloča župan Mestne občine Ptuj.
Predlagatelji, katerih program ali projekt se sofinancira, prejmejo hkrati z odločbo tudi pogodbo o sofinanciranju programa in projektov v letu 2016, obrazec
Zahtevek za izplačilo in Obrazec za poročilo.
Predlagatelj najpozneje v 15 dneh vrne vse izvode
podpisane in žigosane pogodbe na JSKD, Območna
izpostava Ptuj, Jadranska 12, 2250 Ptuj.
10. Nakazilo in poročanje: sredstva bodo izvajalcem nakazana v roku 60 dni po prejetju pravilno izpolnjenega obrazca Zahtevek za izplačilo. Izvajalec je
dolžan najkasneje do 30. novembra 2016 poslati na
JSKD Obrazec za poročilo skupaj z zahtevanimi prilogami (kopija dokumentacije, ki dokazuje namensko
porabo sredstev).
11. Dvig in vpogled dokumentacije razpisa
Razpisna dokumentacija bo objavljena:
– 26. 2. 2016: objava v Uradnem listu RS (26. 2.
2016): besedilo razpisa,
– Objava v Uradnem vsestniku Mestne občine Ptuj
na spletni strani Mestne občine Ptuj (www.ptuj.si/uradni_vesnik_mo_ptuj),
– 26. 2. 2016: objava na domači strani sklada
(www.jskd.si): besedilo razpisa, obrazci: AB 1 (splošni
podatki – izjava), AB 2 (predstavitev predlagatelja), A2/1
– A2/5 (prijava programa – različno za posamezna področja dejavnosti), B1 (prijava projekta – osnovni podatki
o projektu in finančni načrt),
– 26. 2. 2016 – dostopna dokumentacija razpisa
pri območni izpostavi sklada Ptuj ter na spletni strani
sklada,
– razpis je odprt od 26. 2. 2016 do 29. 3. 2016.
12. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in
vsebinskih pojasnil je: Iva Ferlinc, oi.ptuj@jskd.si,
02/749-39-73.
Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo
in petek od 9. do 15. ure.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Št. 5100-4/2016-1
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Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11,
45/12, 96/13, 100/13 – popr. in 92/14) v zvezi z 12. in
20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo,
61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju
kulture, vzgoje, znanosti in tehnike med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike (Uradni list
RS, št. 14/93, MP, št. 4/93) in Protokola 22. zasedanja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
slovensko –francoske komisije za izbiro dejavnosti programa PROTEUS (podpisanega februarja 2016), Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo in
Francosko republiko Program PROTEUS v letih
2017–2018
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in
francoskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte Proteus (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2017–2018. Bilateralni projekti trajajo
dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika
Slovenija in Francoska republika.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in
razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter;
– izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije ter;
– izvajajo s strani agencije (so)financirane programe
dela raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte
(zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske
unije), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je
okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih francoskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnega programa
Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorja 2020
(Horizon 2020, H2020). Teme H2020 so opisane na
spletni strani http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections in so priporočen okvir za
prijavljene bilateralne projekte.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega
projekta kot jih določajo Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in
57/12 ZPOP-1A), Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13,
100/13 – popr. in 92/14) in Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). Vsi navedeni
dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so
objavljeni na spletni strani agencije.
Mejna vrednost vsote A1+A2+A3, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta,
je za vse vede enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki
niso člani nobene programske skupine, lahko vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec
ARRS-RPROG-VPETOST-D/2015, objavljen na spletni
strani agencije in ga do 26. 5. 2016 do 14. ure oddajo
po elektronski pošti na naslov: razpisi-bilaterala@arrs.si.
Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni razpis
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za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko
Program PROTEUS v letih 2017–2018 – podatki za
vpetost« mora biti oddan tudi po običajni pošti, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ravno tako do 26. 5.
2016 (poštni žig). Agencija bo upoštevala podatke iz
teh obrazcev samo v primeru, če predlagani vodja še ni
vključen v programsko skupino in ob zaključku razpisa
ne dosega pogoja A1+A2+A3≥1.
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in francoski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki
ga določata pristojni instituciji. Kontaktna oseba na
francoski strani je Rudy Bazenet, e-mail: science@institutfrance.si, spletna stran pa je http://www.campusfrance.org/fr/proteus. Za vsako sodelovanje s Francijo
v okviru programa PROTEUS so raziskovalci dolžni
upoštevati Navodila za dobro prakso (GUIDELINE OF
GOOD PRACTICES – PHC France-Slovenia), ki so
v angleškem jeziku objavljena na spletni strani agencije
in so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi
s strani agencije imenovana strokovna komisija, ki ovrednoti bilateralne projekte skladno s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11,
72/11, 45/12, 96/13, 100/13 – popr. in 92/14).
Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje
bo dogovorjen na zasedanju pristojnega mednarodnega
organa (Skupna komisija za znanstveno in tehnološko
sodelovanje med Republiko Slovenijo in Francosko republiko, v nadaljnjem besedilu: skupna komisija), ki bo predvidoma potekalo ob koncu leta 2016. Sklep o izboru prijav
za sofinanciranje izda direktor agencije na podlagi izbora
skupne komisije, ki ga je dolžan upoštevati.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov Predvideni obseg sredstev za realizacijo
tega razpisa v celotni razpisni dobi 2017–2018 znaša
okvirno 40.000,00 EUR.
Sofinanciranje v letih 2017–2018 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter
na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje
po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za
slovenske raziskovalce ob obiskih v Francoski republiki;
– stroške bivanja za gostujoče raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domovih podiplomcev; v primeru obiskov izven Ljubljane oziroma Maribora ali v primeru zasedenosti Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni stroške
bivanja v hotelu do največ 100 EUR dnevno, ob daljših
obiskih pa stroške bivanja največ do 1250 EUR mesečno;
– dnevnice za gostujoče raziskovalce ob obiskih
v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba
o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Uradni list RS, št. 14/06 ter
76/08, v nadaljevanju: uredba), v trenutku objave tega
razpisa 21,39 EUR.
8. Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po
zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije francoskim raziskovalcem izplačajo akontacijo dnevnic ob
prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj
sam krije stroške za svoje zdravstveno zavarovanje.
9. Predvideni čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. januarja 2017 do 31. decembra 2018.

423

Stran

424 /

Št.

15 / 26. 2. 2016

10. Način, oblika in rok za predložitev prijav
10.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava
(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2016 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava
je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in
prijavitelj-raziskovalec).
(2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se
štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane
ter oddane na spletni portal do 26. 5. 2016 do 14. ure.
(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo
zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
10.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec
nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni
v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci
(obrazec ARRS-BI-FR-PROTEUS-JR-Prijava/2016) in
odda v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe
RO in prijavitelja-raziskovalca in žigom RO.
(2) Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata
biti vsebinsko enaki.
(3) Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za
sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2017–2018« ter z nazivom in
naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova
cesta 30, 1000 Ljubljana.
(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS
eObrazci do 26. 5. 2016, do 14. ure in v pisni obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 26. 5. 2016, do 14. ure.
Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane po pošti
iz Slovenije do 26. 5. 2016 (poštni žig).
10.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka
(10.1.) – elektronska; točka (10.2.) – elektronska in pisna) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa
ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane
v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12, 96/13, 100/13
– popr. in 92/14).
(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo
neodprte vrnjene prijaviteljem.
11. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 1. 6. 2016 ob 10. uri, v prostorih agencije.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma decembra 2016.
13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in
prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije, www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Katarini
Seršen, po tel. 01/400-59-69, vsak delavnik, od 9. do
12. ure, ali na e-pošto: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 094-2/2016
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Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije
na področju šolstva na podlagi 7. člena Zakona o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (Uradni list RS, št. 56/1994) ter 2. člena Pravilnika o delu
Odbora za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva
št. 0070-106/2010 z dne 6. 1. 2011, 0070-4/2015/4
z dne 28. 1. 2015 in 00700-1/2016/6 z dne 26. 1. 2016,
objavlja
javni razpis
nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za
leto 2016
1. Naziv razpisovalca: Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva (v nadaljevanju: odbor).
2. Predmet javnega razpisa: nagrade Republike
Slovenije na področju šolstva (v nadaljevanju: nagrade).
3. Splošno o nagradah
Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji
in izobraževanju: predvsem za pomembne prispevke
h kakovosti vzgojno-izobraževalne prakse ter razvoju organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa, za
uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in
humanizacije odnosov v šoli, za uveljavljanje pozitivnih
vzgojnih vplivov ter za utrjevanje ugleda šole v okolju.
Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in
pravne osebe. Predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtne nagrade.
Nagrado lahko prejme posameznik(-ica), skupina, zavod ali druga organizacija s področja predšolske
vzgoje, obveznega osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in
mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva,
izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov,
šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji
in na Madžarskem ter dopolnilnega pouka slovenskega
jezika in kulture za Slovence po svetu.
Odbor bo podelil največ 11 nagrad, od tega največ
5 za življenjsko delo. Posameznik, skupina, zavod ali
druga organizacija lahko dobi enako nagrado samo enkrat. Oseba, ki je bila že nagrajena kot član skupine, je
lahko nagrajena tudi kot posameznik, vendar za druge
posebne dosežke oziroma življenjsko delo.
Nagrajeni so lahko posamezniki(-ice), skupine, zavodi ali druge organizacije, če na posameznem področju
delujejo najmanj 10 let.
Posameznik(-ica) je lahko nagrajen(-a) za življenjsko delo, če je na posameznem področju deloval(-a)
najmanj 30 let.
Nagrade ne more prejeti učbenik, časopis ali revija,
ampak le njihov avtor oziroma urednik, uredništvo.
4. Merila za dodelitev nagrad:
4.1. Nagrada za življenjsko delo na področju vzgoje
in izobraževanja se lahko podeli kandidatu, če njegovi
učenci, dijaki, študentje oziroma odrasli dosegajo nadpovprečne uspehe pri šolanju oziroma študiju ali na domačih in tujih tekmovanjih, ali če dosega nadpovprečne
rezultate pri vzgojnem, svetovalnem, mentorskem delu,
strokovnem ali znanstveno-raziskovalnem delu ali če
se je vidno uveljavil na področju dodiplomskega, podiplomskega izobraževanja oziroma stalnega strokovnega
izpopolnjevanja učiteljev oziroma vzgojiteljev.
4.2. Nagrada za izjemne dosežke v vzgoji in izobraževanju se lahko podeli:
– če je kandidat dosegel v šolski praksi oziroma pri
organiziranju in razvoju na področju vzgoje in izobra-
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ževanja nadpovprečne, tudi v javnosti prepoznane in
potrjene rezultate,
– če je kandidat v zadnjih petih letih napisal in
objavil vsaj en učbenik, ki ga je strokovna kritika ocenila kot izjemno kakovostnega in izvirnega oziroma
je pripravil več učnih pripomočkov, ki so bili ugodno
ocenjeni in so se širše uveljavili na področju vzgoje in
izobraževanja,
– če je kandidat v zadnjih petih letih napisal in objavil vsaj eno izvirno znanstveno delo s področja vzgoje
in izobraževanja, ki je pomembno prispevalo k razvoju
vzgoje in izobraževanja.
5. Obvezne sestavine predloga za nagrado:
– ime in priimek kandidata(-ke), naslov stalnega
bivališča, izobrazbo in zaposlitev,
– ime in priimek kandidatov(-tk), naslove stalnih
bivališč, izobrazbo in zaposlitev, če gre za skupino posameznikov,
– ime zavoda ali druge organizacije, naslov, natančen opis dejavnosti,
– pisna vsebinska utemeljitev (1–3 tipkane strani)
z dokazili,
– osnovni podatki o predlagatelju.
6. Predlagatelj naj pri pripravi predloga upošteva in
v njem navede:
– kako je kandidat(-ka) zaznamoval(-a) področje
vzgoje in izobraževanja na katerem deluje ali je deloval;
– kako se projekt, učbenik, prizadevanje kandidata
odraža v praksi oziroma kakšen je odziv iz prakse in
okolja;
– skrajšano bibliografijo kandidata(-ke) na največ
dveh straneh s prikazano vsebino petih najpomembnejših del, tiskani izpis COBISS ni potreben.
Priloge naj vsebujejo le tisto, kar lahko vsebinsko
podkrepi utemeljitev. Predlog naj vsebuje več mnenj
o kandidatu(-ki). Predlagatelj ne more predlagati sebe
oziroma skupine, organizacije ali zavoda, v katerem deluje. Pri prijavah za nagrado organizaciji odbor pričakuje,
da bodo v predlogu opisane dejavnosti organizacije, ki
ne sodijo med redne delovne naloge.
7. Obrazec za prijavo na razpis je dosegljiv na
spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport http://www.mizs.gov.si/. Dodatne informacije dobite pri Rosandi Lenart (Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport), tel. 01/400-53-70, e-pošta rosanda.lenart@gov.si.
8. Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj predlagatelji pošljejo ali osebno prinesejo v zaprti ovojnici in
z označbo pošiljatelja na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Masarykova 16, 1000 Ljub
ljana, s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis za nagrade na
področju šolstva«. Predloge ne glede na način dostave
sprejemamo do petka, 20. 5. 2016 do 13. ure.
Nepravilno opremljenih in prepoznih vlog odbor ne
bo odpiral in bodo zavržene.
Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport
Št. 671-1/2016
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Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 27/02 Odl.US: U-I-210/98/32),
6. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje
programov športa ter najemu športnih objektov v Občini
Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Snežnik št. 4/99 in
3/05), Letnega programa športa v Občini Ilirska Bistrica
za leto 2016, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 11. redni seji dne 28. 1. 2016 ter Odloka
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o proračunu Občine ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni
list RS, št. 8/16) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2016
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov dejavnosti športa v letu 2016, ki jih na osnovi
sprejetih programskih nalog zagotavlja proračun Občine
Ilirska Bistrica.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin v naslednjih višinah:
I.

Športna vzgoja otrok mladine
in študentov v višini do
II. Kakovostni šport v višini do
III. Športna rekreacija v višini do
IV. Šport invalidov v višini do
V. Velike mednarodne prireditve
in prireditve občinskega
pomena v višini do
VI. Izobraževanje, usposabljanje
in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu v višini do
VII. Športni objekti, investicijsko
vzdrževanje in nakup športne
opreme v višini do

68.000 evrov
27.000 evrov
4.000 evrov
1.000 evrov
6.200 evrov
3.000 evrov
28.000 evrov

Vrednost razpisanih programov za leto 2016 znaša
137.200 EUR.
2. Pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
– športna društva in njihova združenja,
– vzgojno-varstveni zavodi,
– vzgojno-izobraževalni zavodi,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti
v športu, ki izvajajo programe za občane občine Ilirska
Bistrica.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
– so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
– izvajajo športne programe za občane Občine Ilirska Bistrica,
– njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
– imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Ilirska Bistrica iz predhodnih
razpisov oziroma obveznosti,
– da prijavljeni programi niso financirani iz drugih
postavk proračuna Občine Ilirska Bistrica.
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov.
Občina Ilirska Bistrica si pridržuje pravico, da izvajalcu programov športa, ki v letu 2015 sredstev pridobljenih na javnem razpisu za sofinanciranje športnih
programov ni izkoristil, v letu 2016 ustrezno zmanjša
sredstva sofinanciranja za programe, ki v letu 2015 niso
bili izvedeni v skladu s pogodbo.
Prijave, ki bodo prispele v roku, določenem v 4. točki tega razpisa, bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov
športa ter najemu športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica ter Merili in kriteriji za vrednotenje programov po
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javnem razpisu za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2016,
ki jih je sprejela komisija za pripravo meril in kriterijev na
seji dne 17. 2. 2016.
3. Navodila za izdelavo prijav
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vloga mora obvezno vsebovati po en izpolnjen obrazec
OBR-prijava, OBR-izjava, OBR-finančna realizacija ter
podpisan in žigosan vzorec pogodbe. Prijavitelj izpolni
tudi ustrezne druge obrazce glede na vsebino programov, na katere se prijavlja. Kolikor prijavitelj prijavlja več
programov, mora za vsak posamezen program izpolniti
ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni
dokumentaciji.
Izbrani prijavitelj, ki bo pridobil sredstva na tem razpisu je pri izvedbi sofinanciranih prireditev (na vabilih,
plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti) dolžan uporabiti logotip Občine Ilirska
Bistrica oziroma jo navesti kot sofinancerja v skladu
s pogoji tega javnega razpisa, pogodbo in navodili Občine Ilirska Bistrica. Izbrani prijavitelj, ki v končnemu zahtevku ne bo predložil izvoda letaka ali plakata oziroma
drugega promocijskega materiala ali članka o izvedeni
prireditvi, objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju,
ne bo upravičen do sredstev tega razpisa.
4. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo v zaprti
ovojnici prispele najpozneje do 29. 3. 2016 do 10. ure,
na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo.
Na ovojnici prijavitelj navede: »Prijava na javni razpis šport 2016 – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo izpolnjevale pogoje iz
te točke in bodo prispele do zgoraj navedenega roka.
Prijave, ki ne bodo izpolnjevale zahtevanih pogojev iz
te točke ali bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo
zapečatene vrnjene prijavitelju.
5. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani
Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
6. Odpiranje ponudb in postopek obravnave prijav
Komisija, ki jo imenuje župan Občine Ilirska Bistrica
v roku 15 dni po zaključenem razpisu odpre pravočasno
prejete prijave na razpis in ugotovi ali vloge izpolnjujejo
razpisne pogoje. O prejetih prijavah komisija izdela zapisnik. Nepravočasno prejete prijave se na predlog komisije s sklepom zavrže in vrne prijavitelju. Prijavitelje za
sofinanciranje programov, katerih prijave so nepopolne
oziroma nerazumljive, se na predlog komisija pozove,
da v roku 8 dni odpravijo pomanjkljivosti. Če prijavitelj
v roku pomanjkljivosti ne odpravi, se prijavo na predlog
komisija zavrže s sklepom.
Popolne vloge komisija pregleda in ovrednoti v skladu z določili Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa ter najemu športnih objektov
v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Snežnik
št. 4/99 in 3/05). Med vrednotenjem vlog lahko komisija
od prijaviteljev zahteva dodatne informacije, podatke in
neodvisna strokovna mnenja.
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Komisija pripravi predlog razdelitve sredstev po posameznih področjih. Na podlagi predloga komisije direktor občinske uprave Občine Ilirska Bistrica sprejme sklep
o razdelitvi sredstev prijaviteljem najkasneje v 30. dneh
po prejemu vseh dopolnitev prijav.
Na sklep o razdelitvi sredstev prijaviteljem je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve sklepa. O pritožbi
odloča župan Občine Ilirska Bistrica, v roku 30 dni. Odločitev župana je dokončna.
Oddaja prijave na razpis pomeni, da se je prijavitelj
seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Upravičenec do sredstev se s predložitvijo prijave na razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Vsi podatki iz prijav so informacije
javnega značaja, razen tistih (posameznih podatkov), ki
jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost.
7. Informacije in pojasnila: dodatne informacije in
pojasnila v zvezi z Javnim razpisom lahko zainteresirani
dobijo na tel. 05/71-12-330, kontaktna oseba Zdenka Tomažič ali prek elektronske pošte: zdenka.tomazic@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 410-29/2016

Ob-1395/16

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi Odloka o proračunu Občine Ilirska
Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 8/16, z dne 5. 2.
2016) ter Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov v občini Ilirska Bistrica (Bistriški odmevi, uradne
objave št. 4 II leto, 1, z dne 29. 11. 2008) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica
v letu 2016
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica v letu 2016.
Programi, ki so namenjeni reševanju socialnih stisk
in težav občanov in programi skupin za samopomoč.
2. Pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– splošne dobrodelne organizacije,
– organizacije za kronične bolnike,
– organizacije za samopomoč,
– invalidske organizacije ter druge organizacije, ki
izvajajo humanitarne programe.
Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica in izvajajo
dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica oziroma ne
glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da
vključuje občane Občine Ilirska Bistrica,
– da so registrirani za izvajanje na področju humanitarnih dejavnosti najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo
poročila o realizaciji programov,
– da občinski upravi predložijo natančno opredeljeno finančno konstrukcijo prijavljenih programov,
– pri posameznih izvajalcih se višina odobrenih
sredstev za sofinanciranje humanitarnih programov
zmanjša za že odobreni znesek sofinanciranja istih programov iz katerekoli druge postavke proračuna Občine
Ilirska Bistrica.
Izvajalci humanitarnih programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika, so pri izvedbi programov
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(na vabilih, plakatih, publikacijah in drugem obveščanju
ter informiranju javnosti) dolžni uporabiti logotip Občine
Ilirska Bistrica v skladu z Odlokom o grbu in zastavi
Občine Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska
Bistrica oziroma navesti, da je program sofinancirala
Občina Ilirska Bistrica.
Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica so dolžni
izročiti po tri izvode izdanih publikacij (plakati, vabila,
brošure, knjige ter ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega oddelka.
3. Kriteriji in merila za dodelitev sredstev
Zagotovljena sredstva se razdelijo:
– najmanj 70 % zagotovljenih sredstev organizacijam in društvom s sedežem v Občini Ilirska Bistrica,
– največ 30 % zagotovljenih sredstev organizacijam
in društvom, ki nimajo sedeža v Občini Ilirska Bistrica,
njihov program pa vključuje člane iz Občine Ilirska Bistrica (medobčinske, državne, mednarodne organizacije
oziroma društva).
Kriteriji in merila za vrednotenje programov:
– področje delovanja (občinske, medobčinska, državne, mednarodne organizacije oziroma društva),
– število članov izvajalca s stalnim prebivališčem
v Občini Ilirska Bistrica,
– kakovost in realnost izvedbe prijavljenih programov,
– pričakovana višina sofinanciranja s strani proračuna Občine Ilirska Bistrica.
4. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa
Za izvajanje razpisanih programov ima Občina Ilirska Bistrica v proračunu za leto 2016 zagotovljenih do
7.904,90 EUR sredstev.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2016, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina prijave: prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu prijave za leto 2016, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več
programov, mora vsak posamezni program prijaviti na
svojem obrazcu. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami.
6. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne pisne prijave, ki bodo
prispele najpozneje do 18. 3. 2016 do 10. ure, na naslov
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, pritličje levo.
Na ovojnici prijavitelj navede: »Za sofinanciranje
humanitarnih programov 2016 – Ne odpiraj«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele
do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele
po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.
7. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega
razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine
Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
8. Odpiranje prijav in obveščanje o izidu javnega
razpisa
Odpiranje prijav bo predvidoma dne 21. 3. 2016 ob
12. uri. Odpiranje prijav ni javno. Predloge bo ovrednotila tričlanska komisija (v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica),
ki jo bo imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Predla-
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gatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma maja 2016 in
nato pozvani k sklenitvi pogodbe. Če komisija ugotovi,
da so prispele prijave na javni razpis nepopolne, prijavitelja o tem obvesti in ga pozove, da prijavo v določenem
roku ustrezno dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave
ne dopolni, se zavrže kot nepopolna.
Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh,
tel. 05/71-12-333.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 410-28/2016

Ob-1396/16

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 –
UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13), Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 13/08, z dne 5. 2. 2008)
in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016
(Uradni list RS, št. 8/16, z dne 5. 2. 2016) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska
Bistrica v letu 2016
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica v letu 2016.
Predmet javnega razpisa so naslednji programi
v skupni višini do 59.374 EUR:
– Sklop I: dejavnost kulturnih društev (A-L); do:
33.299 EUR;
– Sklop II: sofinanciranje gostovanj
(M1); do:
9.118 EUR;
– Sklop III: sofinanciranje nabave
opreme in rekvizitov (M2); do:
2.756 EUR;
– Sklop IV: sofinanciranje posameznih programov v javnem interesu
(M3); do:
6.594 EUR;
– Sklop V: sofinanciranje izvedbe
programa ob državnih praznikih,
ali drugih podobnih svečanostih
(M4); do:
3.014 EUR;
– Sklop VI: sofinanciranje publikacij (N); do:
4.593 EUR.
V sklopu št. II: (sofinanciranje gostovanj) (M1) se
za gostovanja domačih društev izven meja naše občine nameni največ 2.670 EUR, pri čemer se iz tega
sofinancira prevoze na koncerte Primorska poje, Zlata
jesen, Tabor pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Zbori
udeležbe na navedenih prireditvah ne smejo prijavljati
tudi v Sklop I ali katerikoli drugi programski sklop. Ostala
sredstva se namenijo za organizacijo gostovanj društev,
ki imajo sedeže izven meja naše občine na prireditvah
v naši občini.
V sklopu št. IV: sofinanciranje posameznih programov v javnem interesu (M3) se sofinancira prireditev
Premska srečanja do višine 1.667 EUR, od katerih se
do višine 835 EUR nameni kot nagrada za najboljše
literarno delo.
V sklopu št. V: sofinanciranje izvedbe programa
ob praznikih (M4) se sofinancira naslednje prireditve, in
sicer največ do navedenih zneskov:
– Dan upora proti okupatorju do:
– Prvi maj – praznik dela do:
– Dan državnosti do:
– Dan samostojnosti do:

755 EUR,
752 EUR,
752 EUR,
755 EUR.
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Do sredstev iz tega razpisa ne bodo upravičeni:
– prijavitelji kulturnega programa ali njegovega posameznega dela, ki so financirani ali sofinancirani iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica;
– prijavitelji kulturnega programa ali njegovega posameznega dela, za katere je bil posebej objavljen javni razpis in so že sofinancirani s strani Občine Ilirska Bistrica.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2016 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
2. Pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
– kulturna društva,
– ostala društva in zavodi, ki imajo v svoji dejavnosti
registrirano kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
– javni skladi s področja kulturnih dejavnosti,
– samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na
enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt.
Predlagatelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica (lahko
tudi sekcijo),
– da so registrirani skladno z zakonodajo, ki ureja
ustanavljanje društev, javnih zavodov ali javnih skladov,
– da so registrirani za izvajanje dejavnosti na področju kulture najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da kulturni program ali njegov posamezni del,
s katerim predlagatelj kandidira za sofinanciranje po
tem pravilniku, ni financiran ali sofinanciran iz katerekoli
druge postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica,
– posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno
prebivališče v Občini Ilirska Bistrica,
– posamezni izvajalci lahko konkurirajo samostojno
ali v okviru zveze društev, vendar je odobritev sofinanciranja programov omejena tako, da lahko za istovrstne
programe pridobijo sofinanciranje samo enkrat.
Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi ostale pogoje iz
5. člena Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.
Izbrani izvajalci kulturnega programa po tem razpisu so dolžni:
– na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti uporabiti logotip Občine
Ilirska Bistrica v skladu z Odlokom o grbu in zastavi
Občine Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska
Bistrica oziroma navesti, da je program sofinancirala
Občina Ilirska Bistrica.
– Občini Ilirska Bistrica izročiti po tri izvode izdanih
publikacij v zvezi s prireditvami (plakati, vabila, brošure,
knjige ter ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega
oddelka Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica,
– uskladiti termine programov z območno izpostavo
JSKD Ilirska Bistrica, v izogib prirejanja kulturnih dogodkov istočasno na več lokacijah.
Izbrani izvajalci kulturnega programa so dolžni,
kolikor bodo potrebe Občine Ilirska Bistrica, nastopati
najmanj na dveh prireditvah, ki ji bo organizirala Občina
Ilirska Bistrica.
V primeru neizpolnjevanja pogojev se izbranim izvajalcem sredstva ne izplačajo.
V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu
s Pravilnikom za sofinanciranje programov ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.
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3. Navodila za izdelavo prijav
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati po en izpolnjen obrazec
OBR-prijava, OBR-izjava in OBR-finančna realizacija
ter ustrezne druge obrazce glede na vsebino programov, na katere se prijavitelj prijavlja. Kolikor prijavitelj
prijavlja več programov, mora za vsak posamezen program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati
vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena
v razpisni dokumentaciji (zadostujejo priloge in dokazila
k prvi prijavi, k ostalim prijavam ni potrebno ponovno
prilagati zahtevanih prilog).
4. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele
najpozneje do 29. 3. 2016 do 10. ure, na naslov Občina
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
pritličje levo.
Na ovojnici prijavitelj navede: »Prijava na javni razpis Kultura 2016 – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo
prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.
5. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega
razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine
Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
6. Odpiranje prijav in obveščanje o izidu javnega
razpisa
Odpiranje prijav bo predvidoma dne 30. 3. 2016
ob 10. uri. Odpiranje prijav ni javno. Predloge bo ovrednotila petčlanska komisija (v skladu s Pravilnikom za
sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Ilirska Bistrica), ki jo bo imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma maja 2016 in nato pozvani k sklenitvi
pogodb. Če komisija ugotovi, da so prispele prijave na
javni razpis nepopolne, prijavitelja o tem obvesti in ga
pozove, da prijave v določenem roku ustrezno dopolni.
Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se ta zavrže
kot nepopolna.
Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh,
tel. 05/71-12-333.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 322-0003/2016

Ob-1397/16

Na podlagi Odloka o proračunu MO Slovenj Gradec za leto 2016 (Uradni list RS, št. 101/15) in 5. člena
Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS,
št. 20/10) objavlja MO Slovenj Gradec
javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih društev
v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2016
Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2016.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:
– da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
– da imajo sedež in izvajajo aktivnosti na območju
MO Slovenj Gradec,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani
članarini,
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– da izvajajo redno turistično dejavnost na neprofitni ravni,
– da aktivno delujejo vsaj pol leta pred objavo razpisa,
– da imajo potrjen program s strani upravnega odbora društva,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega razpisa.
Vsebine in programi, ki so predmet sofinanciranja:
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne
dediščine ter urejanja okolja,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
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– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.
Višina zagotovljenih proračunskih sredstev:
9.443,00 EUR.
Kriteriji in merila za izbor programov
Kriteriji in merila za izbor programov sofinanciranja so opredeljeni v 13. členu Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 20/10 z dne 12. 3.
2010).
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril in kriterijev:

1) Število članov v društvu s plačano članarino
do 50 članov

5 točk

od 51 do 100 članov

10 točk

101 in več članov

15 točk

sekcija, ki deluje v okviru društva

10 točk

2) Aktivnosti v razpisanem letu
Izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena
– predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah
in drugih prireditvah v Sloveniji

– do 25 točk/predstavitev

– predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah
in drugih prireditvah v tujini

– do 50 točk/predstavitev

– Izdajanje promocijskega materiala

– do 25 točk/prom. material

Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma
– organizacija in izvedba raznih natečajev

– do 100 točk/projekt

– organiziranje oziroma sodelovanje pri projektih, ki pri skupni
izvedbi povezujejo več turističnih in drugih društev ter drugih
subjektov v občini in izven občine

– do 100 točk/projekt

Akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine, urejanja in olepševanja okolja, oblikovanje turističnih
produktov s področja rekreacijskih dejavnosti
– urejanje in vzdrževanje kolesarskih, sprehajalnih in ostalih
tematskih poti

– do 50 točk/leto

– urejanje in vzdrževanje razgledišč, piknik prostorov,
vzdrževanje turistične signalizacije …

– do 50 točk/leto

– čistilne akcije

– do 25 točk/leto

Organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena (sejmi, razstave ...)
– poldnevna prireditev

– do 50 točk/prireditev

– celodnevna prireditev

– do 100 točk/prireditev

– večdnevna prireditev

– do 200 točk/prireditev

– etnografske, etnološke – prireditve

– do 100 točk/prireditev

– ostale prireditve

– do 50 točk/prireditev

– društvo je organizator in izvajalec prireditve

– do 100 točk/prireditev

– v okviru prireditev sodeluje več društev

– do 25 točk/prireditev

Aktivnosti za zagotavljanje ozaveščenosti mladine za delovanje na področju turizma
– delavnice za otroke in mladino

– do 25 točk/prireditev

Izobraževanje in usposabljanje kadrov za namene pospeševanja turizma
– organiziranje drugih delavnic, predavanj, predstavitev

– do 15 točk/delav., predav.

– organiziranje strokovnih ekskurzij, ki se nanašajo na
področje delovanja društva

– do 50 točk/leto

– oblikovanje nove turistične ponudbe (programov)

– do 100 točk/leto

– izobraževanje članov društva

– do 25 točk/leto

Reference izvajalca
– sodelovanje pri projektih Mestne občine Slovenj Gradec
v preteklem letu

– do 50 točk/projekt
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Rok za predložitev in oddaja vloge: vlogo na razpis je potrebno oddati v vložišču ali poslati priporočeno
po pošti na naslov MO Slovenj Gradec, Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec, najkasneje do petka, 1. aprila
2016. Priporočena pošta je lahko do tega dne oddana
na pošti. Vloga mora biti v zaprti ovojnici z oznako »Ne
odpiraj – JR turistična društva 2016«. Na hrbtni strani
kuverte mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Odpiranje vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa
Odpiranje vlog bo potekalo v torek, 5. aprila, prijavitelji
bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najkasneje
v roku 30 dni po preteku roka za oddajo vlog.
Razpisna dokumentacija
Dodatne informacije in razpisna dokumentacija so na voljo v turistični pisarni JZ SPOTUR, Glavni
trg 24, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-12-116, faks
02/88-12-117, e-naslov: tic@slovenjgradec.si.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na www.
slovenjgradec.si ali www.spotur.si.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 344-1/2016-1

Ob-1409/16

Na podlagi 5. člena Odloka Občine Komen o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene
živali (Uradni list RS, št. 108/12) Občina Komen objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe
zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali
I. Predmet javne službe:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
– skrb za ažurno vodenje registra psov, zlasti pa
ulovljenih, oskrbljenih in oddanih psov,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti
živali (v nadaljevanju: zakon) ter Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (v nadaljevanju:
pravilnik).
II. Območje izvajanja javne službe: Občina Komen.
III. Pričetek in čas trajanja koncesijskega razmerja:
koncesija se podeli za obdobje treh let. Koncesijsko pogodbo podpiše izbrani prijavitelj z občino. Koncesijsko
razmerje začne teči z dnem, ko obe pogodbeni stranki
podpišeta koncesijsko pogodbo.
IV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za podelitev koncesije
Na javni razpis se prijavi imetnik zavetišča, ki mora
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izpolnjevati naslednje pogoje:
1. biti mora registriran za opravljanje dejavnosti
zavetišča;
2. izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo zakon
ter pravilnik;
3. zavetišče mora biti urejeno skladno z zakonom
in pravilnikom;
4. imetnik zavetišča mora imeti veljavno odločbo
Veterinarske uprave RS, s katero je ugotovljeno, da
prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča;
5. na 800 registriranih psov v občini mora imeti zagotovljeno eno mesto v zavetišču;
6. zagotoviti mora vsaj enega oskrbnika na 20 namestitvenih mest za pse. Oskrbniki morajo biti usposo-

bljeni za delo z živalmi ter za dajanje nujne prve pomoči
živalim;
7. vodja zavetišča mora imeti vsaj srednjo izobrazbo veterinarske smeri ali srednjo izobrazbo druge smeri
in z delom pridobljene izkušnje z živalmi;
8. imetnik zavetišča ne more biti in v njem ne more
delati oseba, obsojena storitve kaznivega dejanja mučenja živali, razen če gre za izrečen vzgojni ukrep opravljanja dela v korist lokalne skupnosti;
9. zagotoviti mora stalno prisotnost ali pripravljenost
veterinarja oziroma veterinarske službe;
10. imeti mora sklenjeno pogodbo z verificirano
veterinarsko organizacijo za izvajanja storitev zdravstvenega varstva živali ali podeljeno koncesijo za izvajanje
storitev zdravstvenega varstva živali;
11. imeti mora skladno s pravilnikom urejeno vozilo
za prevoz živali;
12. imeti mora stalen in neposreden vpogled v register psov in sicer v tiste podatke, ki so potrebni za
iskanje skrbnika psa po identifikacijski številki ali opisu
živali ter za preverjanje lastništva živali;
13. imeti mora interni akt o veterinarsko – sanitarnem redu zavetišča;
14. imeti mora poravnane davke in prispevke,
15. ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
16. imeti mora izkušnje na področju dejavnosti, ki
je predmet javne službe.
V. Merila za izbor koncesionarja
Izmed prijavljenih kandidatov, ki bodo izpolnjevali
pogoje iz prejšnjega poglavja tega razpisa, se izbere
koncesionar ob upoštevanju naslednjih meril:
1. cena;
2. strokovne in organizacijske sposobnosti prijavitelja (strokovna usposobljenost vodje zavetišča in oskrbnikov, ustrezno število oskrbnikov in število vozil za prevoz
živali, število bivalnih prostorov za pse in namestitvenih
mest …;
3. izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali;
4. dosedanje izkušnje prijavitelja pri delu z živalmi.
Merila so podrobneje določena v razpisni dokumentaciji.
VI. Pogoji opravljanja javne službe:
1. skladno z zakonom in pravilnikom ter drugimi
veljavnimi predpisi;
2. koncesionar je dolžan izvajati javno službo nepretrgoma;
3. koncesionar je dolžan v okviru javne službe izjemoma opravljati dodatna dela oziroma naloge, ki s koncesijsko pogodbo niso predvidena, če je zagotovitev
takšnih del oziroma nalog nujno potrebna za izvajanje
javne službe;
4. koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za
dejavnost, ki je predmet javne službe, ločeno od računovodstva za svojo morebitno drugo dejavnost.
5. koncesionar mora skladno z veljavnimi predpisi,
skrbno, natančno in ažurno voditi predpisane evidence,
ki jih je dolžan kadarkoli dati na vpogled občinam;
6. koncesionar mora pristojnemu organu občine
o izvajanju javne službe predložiti letno poročilo, kadarkoli na zahtevo pristojnega organa pa tudi vmesna
poročila;
7. koncesionar je neposredno odgovoren za kakršnokoli škodo, ki so jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročili fizičnim in pravnim osebam pri njem zaposleni ali njegovi podizvajalci. Odgovornost koncesionarja je podana tudi v primeru stavke
pri njem zaposlenih ljudi;
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8. koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči zaradi napak pri
izvajanju javne službe in tudi za škodo, nastalo zaradi
višje sile;
9. koncesionar ne sme prenesti koncesije na drugo
pravno ali fizično osebo, lahko pa za posamezne storitve
v okviru izvajanja javne službe sklepa pogodbe s podizvajalci, ki jih izbere skladno s predpisi, ki urejajo javna
naročila in, ki navedene storitve izvajajo v njegovem
imenu in za njegov račun;
10. uradne ure v zavetišču morajo biti najmanj štiri
ure vsak delovni dan, poleg tega mora biti organizirana stalna 24-urna pripravljenost oziroma dežurstvo za
sprejem živali v nujnih primerih. Dežurstvo ima koncesionar lahko organizirano samostojno ali v sodelovanju
z veterinarsko organizacijo, Centrom za obveščanje
ali policijo, ki mora imeti telefonsko številko dežurnega
v zavetišču;
11. koncesionar mora iskati skrbnike živali tudi preko sredstev javnega obveščanja, ki so pripravljena tovrstna obvestila objavljati brezplačno.
VII. Način financiranja javne službe
Javna služba, ki jo izvaja koncesionar, se financira
iz:
– proračuna občine;
– proračuna RS, če gre za društvo, ki deluje v javnem interesu;
– plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi;
– drugih virov.
VIII. Popolnost in pravilnost prijave na razpis
Prijava na razpis je popolna, če vsebuje:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 1 razpisne
dokumentacije (Prijava);
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 2 razpisne
dokumentacije (Izjava 1);
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 3 razpisne
dokumentacije (Izjava 2);
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 4 razpisne
dokumentacije (Izjava 3);
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 5 razpisne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za
opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali);
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 6 razpisne
dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapuščenih
živali);
– fotokopijo odločbe Veterinarske uprave RS, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane
pogoje za začetek delovanja zavetišča;
– reference;
– fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega
varstva živali (oziroma fotokopije odločbe o podelitvi
koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega varstva
živali, kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena koncesija);
– fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva
živali;
– fotokopija prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali;
– fotokopija internega akta o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča;
– potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke;
– fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji
osebi oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe
zapuščenih živali.
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Občina lahko zaradi pojasnitve oziroma preveritve v prijavi navedenih podatkov od prijavitelja zahteva
vpogled v originale listin ter zahteva tudi dostavo druge
dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana.
Prijava na razpis je pravilna, če prijavitelj izpolnjuje
pogoje za podelitev koncesije.
IX. Rok za oddajo prijav je 21 dni od objave v Uradnem listu RS. Rok prične teči z naslednjim dnem po
objavi.
Kot pravočasne se štejejo prijave, ki bodo do roka,
navedenega v prejšnjem odstavku osebno oddane
v sprejemni pisarni oziroma oddane po pošti priporočeno na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
Prijava, oddana na obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni ovojnici. Na prednjo stran ovojnice se prilepi
izpolnjen obrazec 7 razpisne dokumentacije.
X. Način in rok za izbor koncesionarja: koncesionar
se izbere z odločbo, ki se izda najkasneje v tridesetih
dneh po preteku roka iz IX. poglavja tega razpisa.
XI. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru
Prijavitelji bodo obveščeni o izboru najkasneje
v petnajstih dneh po preteku roka iz prejšnjega poglavja tega razpisa.
Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku ne izbere koncesionarja.
Občina si tudi pridržujejo pravico, da v razpisnem
postopku izvede pogajanja.
XII. Rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem
javne službe: izbrani koncesionar mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku enega meseca od
dneva, ko jo je prejel, z izvajanjem javne službe pa mora
pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve
koncesijske pogodbe.
XII. Dodatne informacije
Obrazec za prijavo na javni razpis je dostopen od
dneva objave razpisa v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, dosegljiv je tudi preko
spletne strani Občine Komen, www.komen.si (rubrika
Razpisi).
Dodatne informacije posreduje Ana Švagelj,
tel. 05/73-10-459, e-pošta: ana.svagelj@komen.si.
Občina Komen
Št. 602-28/2016

Ob-1412/16

Na podlagi 74. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. št. 16/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 –
popr., 65/09 – popr., 20/11,40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) in 6. člena Odloka o predmetu, pogojih
in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije
za izvajanje programa predšolske vzgoje v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 1/16) Občina
Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje v Občini Domžale
1. Koncedent: Občina Domžale, Ljubljanska
cesta 69, 1230 Domžale.
2. Predmet koncesije: izvajanje javne službe programa predšolske vzgoje v obsegu od 70 do 90 otrok.
3. Območje izvajanja dejavnosti: javna služba se bo
izvajala na območju Občine Domžale.
4. Čas, za katerega se dodeljuje koncesija in začetek izvajanja dejavnosti: Občina Domžale bo podelila
koncesijo za določen čas, za dobo 10 let.
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Koncesionar mora začeti z izvajanjem programa predšolske vzgoje s 1. 9. 2016.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik in dokazila, ki jih morajo ponudniki predložiti kot dokazilo
o izpolnjevanju pogojev:
– je zasebni vrtec, ki je registriran kot zavod (dokazilo: dokazilo o vpisu v Poslovni register Slovenije),
– je registriran za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje (dokazilo: dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje, kolikor navedeno ni razvidno iz uradnih evidenc),
– je na dan odločanja vpisan v razvid izvajalcev
javno veljavnih programov na področju vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi pristojno ministrstvo (dokazilo:
odločba o vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih programov na področju vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi
pristojno ministrstvo),
– ima program razvoja s finančnim načrtom za celotno obdobje razpisane koncesije (dokazilo: program
razvoja s finančnim načrtom za celotno obdobje razpisane koncesije),
– bo ves čas trajanja koncesije izvajal 9-urni dnevni program (dokazilo: izjava, da bo v primeru podelitve
koncesije, ves čas trajanja le-te, izvajal 9-urni dnevni
program),
– dejavnost predšolske vzgoje bo ves čas trajanja
koncesije opravljal za ceno programa vrtca, ki je določena za izvajanje dnevnega programa predšolske vzgoje
za javne vrtce v Občini Domžale (dokazilo: izjava, da
bo v primeru podelitve koncesije, ves čas trajanja le-te,
dejavnost predšolske vzgoje opravljal za ceno programa vrtca, ki je določena za izvajanje dnevnega programa predšolske vzgoje za javne vrtce v Občini Domžale),
– dejavnost predšolske vzgoje bo ves čas trajanja
koncesije izvajal na lokaciji za katero je bil izbran (dokazilo: izjava, da bo v primeru podelitve koncesije, ves
čas trajanja le-te, dejavnost predšolske vzgoje izvajal na
lokaciji, za katero je bil izbran),
– dejavnost predšolske vzgoje bo ves čas trajanja
koncesije opravljal v obsegu med 70 in 90 otrok (dokazilo: izjava, da bo v primeru podelitve koncesije, ves
čas trajanja le-te, dejavnost predšolske vzgoje opravljal
v obsegu med 70 in 90 otroki),
– ima ves čas trajanja koncesije podpisano koncesijsko pogodbo (dokazilo: podpisano besedilo vnaprej
pripravljene koncesijske pogodbe),
– ima ves čas trajanja koncesije sklenjeno ustrezno
zavarovanje pred odgovornostjo za povzročeno škodo, ki bi jo pri izvajanju programa predšolske vzgoje
in s tem povezanimi dejavnostmi in aktivnostmi utegnil
povzročiti otrokom ali tretjim osebam (dokazilo: izjava,
da bo imel ob sklenitvi pogodbe sklenjeno ustrezno zavarovanje pred odgovornostjo za povzročeno škodo, ki
bi jo pri izvajanju programa predšolske vzgoje in s tem
povezanimi dejavnostmi in aktivnostmi utegnil povzročiti
otrokom ali tretjim osebam),
– na dan odločanja ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja (dokazilo: izjava, da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku prisilnega
prenehanja),
– ima na dan odločanja poravnane vse zapadle finančne in poslovne obveznosti, vezane na izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije (dokazilo: izjava, da bo
imel na dan odločanja in ves čas trajanja koncesije poravnane vse zapadle finančne in poslovne obveznosti,
vezane na izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije),
– kot dokazilo o resnosti ponudbe mora kandidat
priložiti potrdilo o nakazilu zneska v višini 5.000,00 EUR
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na transakcijski račun Občine Domžale, št. SI56 0122
3010 0001 491, sklic 00 2340001. Kolikor kandidat
ne bo izbran, bo navedeni znesek na njegovo pobudo
vrnjen po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije, izbranemu kandidatu pa po sklenitvi pogodbe o koncesiji.
6. Merila za izbiro koncesionarja:
– čas opravljanja dejavnosti – prednosti pri izbiri
ima ponudnik, ki dalj časa opravlja dejavnost predšolske vzgoje,
– lokacija vrtca, kjer opravlja ali bo opravljal dejavnost – prednosti pri izbiri ima ponudnik, ki ponudi izvajanje dejavnosti na območju Občine Domžale, kjer je
manj oddelkov predšolske vzgoje glede na šolski okoliš,
– delo z otroki s posebnimi potrebami – prednost
pri izbiri ima ponudnik, ki ima daljše izkušnje z delom
z otroki s posebnimi potrebami.
7. Rok in način prijave na javni razpis: kandidat mora
svojo ponudbo na javni razpis oddati v zaprti ovojnici
na naslov Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230
Domžale, s pripisom »Prijava na Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje
v Občini Domžale – Ne odpiraj.« Na hrbtni strani ovojnice
mora biti naveden naziv in točen naslov kandidata.
Rok za oddajo ponudb je 17. 3. 2016 do 12. ure.
Ponudba šteje za pravočasno, če je najkasneje zadnji
dan roka oddana osebno na vložišču Občine Domžale
do 12. ure ali do te ure prispe na vložišče.
8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo dne
17. 3. 2016 ob 13. uri, v konferenčni sobi v 1. nadstropju
Občine Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale.
Navzoči predstavniki kandidatov morajo pred začetkom
odpiranja ponudb izročiti pisna pooblastila za sodelovanje. O odpiranju bo voden zapisnik, v katerem se bodo
ugotovili zlasti podatki, pomembni za merila.
9. Obvestilo o izboru kandidata: Občina Domžale
bo o izbiri odločila z odločbo v 60 dneh po izteku roka
za prijavo.
10. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni
strani Občine Domžale: (www.domzale.si), v vložišču
Občine Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale,
ob ponedeljkih, torkih in četrtkih, od 8. do 14. ure, ob
sredah, od 8. do 12. in od 13. do 18. ure, ob petkih od
8. do 13. ure.
Razpisna dokumentacija zajema:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazec ponudbe s prilogami.
Dodatne informacije o javnem razpisu je mogoče
dobiti po tel. 01/724-13-05 (Kristina Slapar), izključno
v času uradnih ur:
– ob ponedeljkih, torkih in petkih od 8. do 12. ure,
– ob sredah od 8. do 12. ure in od 13. do 18. ure.
Občina Domžale
Ob-1413/16
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja
1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 11. člena Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov
v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12,
90/13 in 2/16), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje otroških in mladinskih
programov in projektov v Mestni občini Nova
Gorica v letu 2016
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov iz sredstev
proračuna Mestne občine Nova Gorica na področju:
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– otroških dejavnosti, ki vključujejo programe in
projekte izvajalcev, namenjenih otrokom do vključno
14 leta starosti s področij: vzpodbujanja in razvijanja
raziskovalnega in ustvarjalnega dela, dejavnosti med
šolskimi počitnicami, preventivnih aktivnosti s področja
vzgoje, zmanjševanja nasilja med in nad otroki, dvigovanja kakovosti življenja otrok, kakovostnega preživljanja
prostega časa, neformalnega učenja, izobraževanja in
usposabljanja, mobilnosti, sodelovanja in aktivne participacije otrok v družbi, spodbujanja javnega dialoga
o družbenih vprašanjih,
– mladinskih dejavnosti, ki vključujejo programe in
projekte izvajalcev, namenjenih mladim v starosti od
15 do 29 let s področij: neformalnega učenja, usposabljanja ter večanja kompetenc mladih, prostovoljnega
mladinskega dela in solidarnosti, medgeneracijskega
sodelovanja mladih, raziskovalnega dela mladih, sodelovanja mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi,
spodbujanja ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih, preprečevanja nasilja med mladimi in nad mladimi, mobilnosti, sodelovanja in aktivne participacije mladih v družbi,
spodbujanja javnega dialoga o družbenih vprašanjih,
razvoja interesnih oblik združevanja mladih, aktualne
mladinske iniciative, kreativnega preživljanja prostega
časa, informacijske dejavnosti.
Prijavitelji lahko na razpis prijavijo en otroški in
mladinski program ali največ dva otroška in mladinska
projekta.
Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja vsebinsko
zaključeno enoto, z opredeljeno vsebino, cilji, časovnim
zaporedjem in trajanjem izvedbe.
Program je kontinuirana dejavnost izvajalca, ki se
izvaja preko celega leta. Program je zaključena celota
posamičnih aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu zaključene samostojne enote.
2. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa,
je 57.000 €.
Programi oziroma projekti morajo biti realizirani
v letu 2016.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2016, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Namen javnega razpisa je spodbujanje otroških in
mladinskih dejavnosti na območju Mestne občine Nova
Gorica in zagotavljanje finančne podpore otroškim in
mladinskim programom in projektom za opravljanje in
razvoj dejavnosti.
3. Mestna občina ne sofinancira: otroških in mladinskih programov in projektov profitnega značaja, odhodkov za plače prijaviteljev, formalnega izobraževanja
(redno in izredno) na vseh stopnjah, vlaganja v nakup
oziroma vzdrževanje nepremičnin in opreme, turističnih
potovanj, turističnih izletov in turističnih letovanj, športnih tekmovanj in športnih programov, vključevanja odvisnikov in drugih zasvojencev v skupnosti za zdravljenje odvisnosti, programov in projektov, ki predstavljajo
redne predšolske, šolske oziroma študijske programe
in projekte.
4. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci otroških in
mladinskih programov in projektov, katerih delovanje
ni financirano iz proračuna v okviru posebnih oziroma
drugih proračunskih postavk:
a) za otroške programe in projekte:
– društva in zveze društev,
– druge pravne osebe, razen javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je mestna občina,
b) za mladinske programe in projekte:
– mladinske organizacije,
– organizacije za mlade,
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– študentske organizacije,
– društva in zveze društev,
– druge pravne osebe, razen javnih zavodov.
Za prijavitelje se po tem odloku ne štejejo subjekti
po Zakonu o gospodarskih družbah.
5. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis izpolnjevati
naslednje pogoje:
– imajo sedež v mestni občini oziroma izpostavo ali
enoto v kateri je najmanj 90 % otrok in mladostnikov iz
mestne občine,
– so registrirani za izvajanje programov in projektov
na področju otroških in mladinskih dejavnosti oziroma
imajo izvajanje otroških in mladinskih dejavnosti kot eno
izmed dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu
oziroma statutu, ter jo med letom tudi dejansko izvajajo,
– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo
najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo
programa oziroma projekta,
– niso na drugih javnih razpisih mestne občine oziroma iz drugih proračunskih postavk mestne občine
pridobili sredstva za isti program oziroma projekt,
– program ali projekt je neprofitne narave (višina
prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov; priznani
odhodki so lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov),
– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti
prijavljenega programa ali projekta (med lastna sredstva
se šteje tudi prostovoljno delo; vrednost prostovoljnega
dela se definira ob vsakoletnem razpisu),
– program ali projekt mora biti pretežno izveden na
območju mestne občine,
– vsebina programa ali projekta mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje
kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav,
– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do
mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju
otroških in mladinskih programov in projektov iz preteklih
let, če so na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore
o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom
tudi redno vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih
dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega pogoja za prijavo,
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju
in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno
s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja in
o varstvu osebnih podatkov.
6. Izbrani programi in projekti bodo sofinancirani
na podlagi meril za sofinanciranje, določenih v Odloku
o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in
projektov v Mestni občini Nova Gorica, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, upoštevaje razpisana sredstva.
Ocenjevanje otroških in mladinskih programov in
projektov poteka v dveh fazah (1. in 2. krog ocenjevanja).
Komisija v 1. krogu oceni programe in projekte na
podlagi naslednjih meril: utemeljenost in pomen programa/projekta (do 40 točk); kakovost predstavitve programa/projekta: program/projekt ima razviden časovni plan,
izvajanje in pričakovani učinki so preverljivi in merljivi
(do 10 točk); program/projekt pripomore k večji raznovrstnosti in prepoznavnosti otroške in mladinske ponudbe
v mestni občini (do 10 točk); inovativnost programa/pro-
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jekta (do 5 točk); smotrnost izvedbe programa/projekta
z vidika razvoja dejavnosti otrok in mladih v mestni
občini (do 5 točk); dostopnost programa/projekta prebivalcem in obiskovalcem mestne občine: dostopnost
informacij in obveščanje javnosti, fizična dostopnost,
cenovna dostopnost (do 10 točk).
Pristojni organ v 1. krogu oceni programe in projekte na podlagi naslednjih meril: delež lastnih sredstev
prijavitelja (do 20 točk).
V 2. krog ocenjevanja se uvrstijo tisti program oziroma projekti prijaviteljev, ki v postopku ocenjevanja iz
1. kroga prejmejo skupno najmanj 50 točk od možnih
100 točk.
Komisija v 2. krogu oceni programe in projekte
na podlagi vsebinskega vrednotenja programa oziroma
projekta (do 120 točk) in finančnega vrednotenja programa oziroma projekta (do 30 točk).
V letu 2016 bo mestna občina odobrena sredstva za sofinanciranje programa/projekta nakazovala
skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna.
Podrobnejša določila o načinu nakazovanja sredstev
in predložitvi dokazil o realizaciji posameznega programa oziroma projekta in plačilu stroškov se določijo
v razpisni dokumentaciji.
7. Prijavite se lahko samo na obrazcih razpisne
dokumentacije, ki jo dobite od ponedeljka do petka od
8. do 14. ure in ob sredah od 8. do 16. ure v tajništvu
Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova
Gorica (soba 27/III) ter na spletni strani: http://www.nova-gorica.si, pod rubriko »Javni razpisi«.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Kolikor prijavitelj prijavlja dva projekta, mora za vsak
posamični projekt izpolniti ločen obrazec, priloge oziroma dokazila pa vložiti v enem izvodu za oba prijavljena
projekta.
8. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti pošljite
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova
Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v glavni pisarni št. 36/I Mestne občine Nova Gorica, z oznako
»Javni razpis – OMD 2016 – Ne odpiraj«, do vključno
29. 3. 2016 do 10. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka
roka 29. 3. 2016 do 10. ure prispe na naslov naročnika
ali je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 36/I).
Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni
razpis in morebitna dopolnitev pred iztekom razpisnega
roka, vložena v zaprti kuverti, na kateri je navedeno:
– naslov sofinancerja,
– označba javnega razpisa, na katerega se prijava
nanaša (v primeru dopolnitve vlog se doda še beseda
»dopolnitev«),
– naziv in naslov prijavitelja.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge. Vse vloge, prispele po roku in
nepravilno odpremljene vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka in vrnjene pošiljatelju.
Nepravočasne vloge in vloge, ki niso oddane na
obrazcih razpisne dokumentacije, pristojni organ s sklepom zavrže, formalno nepopolne vloge pa mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori,
pristojni organ s sklepom vlogo zavrže.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje v celoti izpolnjen prijavni obrazec in obvezna dokazila – priloge.
9. Postopek za izbor in oceno prijavljenih otroških
in mladinskih programov in projektov bo vodila petčlanska strokovna komisija, imenovana s strani župana.
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Posamezne naloge v postopku dodeljevanja sredstev
opravlja strokovni organ.
10. Odpiranje vlog ni javno in bo predvidoma 29. 3.
2016, v prostorih Mestne občine Nova Gorica.
11. Prijavljeni kandidati bodo o sofinanciranju pisno
obveščeni v roku do 45 dni od dneva odpiranja vlog.
12. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku
za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica na
tel. 05/33-50-353 (Robert Cencič).
Mestna občina Nova Gorica
Št. 603-1/2016

Ob-1439/16

Na podlagi določil 21. in 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS) (Uradni
list RS, št. 42/10), 11. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni
list RS, št. 47/11), 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 Pravilnik in
3/13), Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov
in programov za mlade v Mestni občini Celje (Uradni list
RS, št. 13/16), Odloka o mladini v Mestni občini Celje
(Uradni list RS, št. 43/14) in Sklepa župana o začetku
postopka in o imenovanju razpisne komisije za izvedbo
Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade v Mestni občini Celje v letu
2016, št. 603-1/2016 z dne 22. 2. 2016, Mestna občina
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih programov
in programov za mlade v Mestni občini Celje
v letu 2016
1. Navedba sofinancerja: Mestna občina Celje, Trg
celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje mladinskih programov in programov za
mlade s področja mladinskega sektorja v Mestni občini
Celje (v nadaljnjem besedilu: MOC) v letu 2016.
3. Vsebinski okvirji predlagateljev javnega razpisa
Na javni razpis (v nadaljnjem besedilu: JR) se lahko
prijavijo predlagatelji vsebin mladinskih programov in
programov za mlade na območju MOC, ki se nanašajo
na področje mladinskega sektorja:
– avtonomijo mladih in učenje za življenje,
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje
kompetenc mladih,
– dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti
mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko
sodelovanje mladih,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
– sistematično skrb pri nudenju podpore na področju izobraževanja, poklicnega usmerjanja in svetovanja
ter storitev za lažji prehod iz šole na trg dela,
– zdrav način življenja in preprečevanje različnih
oblik odvisnosti mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje
ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev
v družbi.
Področja mladinskega sektorja se nanašajo na naslednje aktivnosti:
– razvijanje samostojnega, aktivnega in kritičnega
odnosa mladih do družbene stvarnosti,
– preprečevanje diskriminacije in socialne izključenosti mladih,
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– izvajanje programov mladinskih centrov,
– izobraževanje in usposabljanje za mladinsko
delo,
– spodbujanje prostovoljnega dela,
– prehod mladih, tudi mladih s posebnimi potrebami, iz šole na trg dela,
– spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov mladih,
– spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa,
– spodbujanje in razvijanje raziskovalnega in
ustvarjalnega dela,
– zmanjševanje nasilja mladih in nad mladimi,
– spodbujanje in razvijanje neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja,
– ozaveščanje in sprejemanje drugačnosti,
– informiranje mladih in zmanjševanje odliva intelektualnega potenciala iz MOC,
– sodelovanje in aktivno participacijo mladih v družbi,
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih,
– izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so
pomembne za delovanje in razvoj mladih,
– razvijanje interesnih oblik združevanja mladih,
– vključevanje mladih v nacionalne in mednarodne
projekte in
– organiziranje prireditev večjega obsega, namenjenih mladim.
Področja delovanja mladine morajo biti dostopna
vsem mladim, ne glede na njihov družbeni položaj, starost, narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, spolno
usmerjenost, vrsto šolanja, veroizpoved in politično prepričanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
4. Pogoji predlagateljev, ki jih morajo izpolnjevati
za prijavo na JR
Na JR se lahko prijavijo neprofitne organizacije,
zavodi, društva in zveze s sedežem ali dislocirano organizacijsko enoto na območju MOC, ki izvajajo svojo
dejavnost na področju mladinskega sektorja ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so ciljna skupina mladinskih programov in programov za mlade »mladi«, to so mladostniki in mlade
odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega
29. leta,
– da se vsebina njihove vloge uvršča v vsebinske
okvirje določene s pravilnikom,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti, za
katero se prijavljajo,
– da svojo dejavnost izvajajo na območju MOC in
imajo na tem območju sedež ali enoto,
– da cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička,
– da prijavijo program, ki je predmet JR,
– da odgovorijo na vsa vprašanja razpisne dokumentacije,
– da je vsaj 90 % udeležencev progama s katerim
kandidirajo na JR mladih,
– da so programi po presoji razpisne komisije v javnem interesu MOC,
– da na področju mladinskega sektorja aktivno delujejo vsaj tri leta,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega programa,
– da se prijavljeni programi izvajajo za mladino, ki
živi, dela ali se izobražuje v MOC,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere
so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in programov za mlade, delež lastnih sredstev,
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delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov ter
delež sredstev iz drugih virov,
– da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov za preteklo leto, kolikor so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev ter redno izpolnjujejo
pogodbene obveznosti do MOC ter
– da izpolnjujejo druge pogoje, določene s pravilnikom in določili javnega razpisa.
Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka se za leto
2016 določijo še naslednji dodatni pogoji:
– predlagatelji, ki so se prijavili na različne javne razpise MOC v letu 2015, morajo imeti v celoti izpolnjene svoje pogodbene obveznosti do MOC (velja
za predlagatelje, ki so bili prejemniki sredstev v letu
2015);
– prijavijo se lahko predlagatelji mladinskih programov in programov za mlade, ki se bodo izvajali na
območju MOC in so v interesu MOC.
Na JR se ne morejo prijaviti:
– predlagatelji, kot so npr.: Center za socialno varstvo, Nacionalni inštitut za javno zdravje, katerih ustanovitelj je država Republika Slovenija oziroma Vlada
Republike Slovenija ali MOC;
– predlagatelji z mladinskimi programi in programi
za mlade, ki se izvajajo v okviru rednega izobraževanja
v ustanovah, ki delujejo na področju osnovnošolskega,
srednješolskega in terciarnega izobraževanja;
– predlagatelji znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj;
– predlagatelji z mladinskim programom oziroma
programom za mlade, ki ima pretežno zabavno-družabni-turistični značaj;
– predlagatelji z mladinskim programom oziroma
programom za mlade, kot so gostovanja npr. glasbenih
skupin, ipd. v Sloveniji ali v tujini;
– predlagatelji z mladinskim programom oziroma
programom za mlade, katerega namen je (samo)promocija društva (koledarji, razglednice, ipd.).
Predlagatelji lahko oddajo vlogo za izvedbo samo
enega mladinskega programa oziroma programa za
mlade.
Kolikor predlagatelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih postopkov ter s sklepom zavržene.
5. Sofinanciranje oziroma ne sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade:
Pravico do sofinanciranja mladinskih programov
in programov za mlade imajo neprofitne organizacije,
zavodi, društva in zveze s sedežem ali dislocirano organizacijsko enoto na območju MOC (dokazilo je najemna
pogodba), ki so nosilci mladinskih programov in programov za mlade, ki opravljajo javno koristno in neprofitno
dejavnost s področja mladinskega sektorja namenjeno
mladim in ki opravljajo svojo dejavnost, s katero se prijavljajo na predmeten razpis. Gre za organizacije z mladinsko dejavnostjo in ne za društva s področja drugih
dejavnosti (športa, kulture, sociale …)
Sredstva se lahko dodelijo le tistim izvajalcem, ki za
enake programe niso prejeli sredstev že na drugih javnih
razpisih MOC v letu 2016.
Na JR se ne morejo prijaviti pravne osebe in javni
zavodi, katerih ustanovitelj je MOC ter izvajalci mladinskih programov in programov za mlade, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega JR lokalne
skupnosti.
6. Pristojnost razpisne komisije: za izvedbo JR
v MOC v letu 2016 je imenovana razpisna komisija
s Sklepom župana o začetku postopka in o imenovanju razpisne komisije za izvedbo Javnega razpisa za
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sofinanciranje mladinskih programov in programov za
mlade v Mestni občini Celje v letu 2016, št. 603-1/2016
z dne 22. 2. 2016 (v nadaljnjem besedilu: sklep župana).
Razpisna komisija opravlja svoje naloge v skladu z določili Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov
in programov za mlade v Mestni občini Celje (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) (Uradni list RS, št. 13/16) in
sklepa župana.
7. Merila za izbor mladinskih programov in programov za mlade: mladinski programi in programi za
mlade predlagateljev bodo ocenjeni v skladu z merili,
ki so podrobneje opredeljena v pravilniku in v razpisni
dokumentaciji tega javnega razpisa. Merila, postavljena
za ocenjevanje vlog, ne morejo biti predmet pritožbe.
8. Višina sredstev in obdobje za porabo dodeljenih
sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je predvidena v proračunu MOC za leto 2016 in namenjena za sofinanciranje
mladinskih programov in programov za mlade, znaša
28.037,00 EUR.
MOC si pridržuje pravico do spremembe okvirne
višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva
spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOC za
leto 2016.
Višina sredstev namenjena sofinanciranju posameznega mladinskega programa oziroma programa za
mlade, ki bo odgovarjal razpisnim pogojem, bo odvisna
od ocene programa glede na postavljena merila in kriterije za vrednotenje.
9. Rok izvedbe mladinskih programov in programov
za mlade: mladinski programi in programi za mlade, sofinancirani na podlagi tega razpisa, morajo biti izvedbeno
in finančno realizirani do 31. 12. 2016.
10. Vsebina vloge
Vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno
v skladu z navodili za pripravo vloge in s pogoji, določenimi v javnem razpisu ter vsebovati vse podatke in priloge, zahtevane v razpisni dokumentaciji. Tako izdelana
vloga bo obravnavana kot popolna. Predlagatelji, katerih
vloge bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi vlog.
V primeru umika, sprememb ali dopolnitev že oddane vloge, lahko ponudnik to stori na način, opredeljen
v navodilih predlagateljem za pripravo vlog.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko izvajalci s področja mladinskega sektorja dobijo razpisno dokumentacijo in dodatne informacije o javnem razpisu: razpisna
dokumentacija bo zainteresiranim na voljo na spletni
strani MOC http://moc.celje.si/javna-narocila pod rubriko
»Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni natečaji za delovna mesta« od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka na javni razpis. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo zainteresirani osebno
pri višji svetovalki Mariji Lokovšek na tel. 03/42-65-890
ali na tel. 03/42-65-860 (tajništvo Oddelka za družbene
dejavnosti MOC).
12. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: predlagatelji morajo oddati vloge izključno po pošti
kot priporočeno pošiljko, in sicer najkasneje do torka,
29. 3. 2016 (datum poštnega žiga s tem datumom). Te
vloge bodo štete kot pravočasne. Po tem roku prispele
vloge bodo izločene kot prepozne in neodprte vrnjene
ponudniku. Tudi vloge, ki bodo oddane v glavni pisarni
MOC, bodo izločene in ne bodo uvrščene v nadaljnje
postopke JR. Vloga mora v celoti izpolnjevati zahteve
po tem razpisu in razpisni dokumentaciji ter pravilniku.
13. Priprava in način pošiljanja vloge na
MOC: predlagatelji morajo pripraviti vlogo v skladu z Navodili za pripravo vloge (v nadaljnjem besedilu: navodi-
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lo) v razpisni dokumentaciji in predložiti vse zahtevane
razpisne obrazce in dokumente. Vloga mora biti oddana
v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov: Mestna
občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, s pripisom v spodnjem levem
kotu: »Ne odpiraj – mladinski program oziroma program
za mlade v letu 2016«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti obvezno naveden polni naziv in naslov predlagatelja.
14. Odpiranje vlog
Razpisna komisija opravi odpiranje vlog v roku 8 dni
po preteku prijavnega roka. Odpiranje vlog ni javno. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, v katerem so prispele.
Odpirajo se le tiste vloge, ki so prispele pravočasno –
v razpisanem roku, v pravilno izpolnjenih in označenih
kuvertah. Na odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja
popolnost vlog. Vloge, ki so oddane prepozno, nepravilno naslovljene ali so posredovane v nepravilno označenih kuvertah, razpisna komisija izloči iz nadaljnjega
postopka. Prav tako se iz nadaljnjega postopka izločijo
vloge, ki niso pripravljene na predpisanih obrazcih oziroma ne izpolnjujejo osnovnih pogojev JR.
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naziv JR,
– naslov in čas odpiranja vlog,
– navedbo članov razpisne komisije,
– seznam obravnavanih vlog po vrstnem redu prispetja,
– ugotovitve o popolnosti vlog ter
– pripombe članov razpisne komisije in sprejete
sklepe.
Zapisnik o odpiranju vlog potrdijo člani razpisne
komisije s svojim podpisom.
15. Dopolnjevanje vlog: vloga, ki je bila v predpisanem roku oddana kot nepopolna, se mora dopolniti
v roku 8 dni od prejema pisnega poziva za dopolnitev.
Nepopolnih vlog razpisna komisija po preteku tega roka
ne obravnava in se jih s sklepom zavrže.
16. Pregled in ocena popolnih vlog: razpisna komisija opravi pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi
meril in kriterijev za vrednotenje. Na tej podlagi pripravi predlog sofinanciranja.
17. Sklepi in pogodbe o sofinanciranju: na podlagi predloga razpisne komisije bo izdan sklep o izbiri.
Na podlagi sklepa o izbiri se izda vsakemu prijavitelju
odločba, v kateri se določi upravičenost do pridobitve
finančnih sredstev in pogodba o sofinanciranju.
18. Ostali postopki v zvezi z javnim razpisom: postopki v zvezi z javnim razpisom, ki niso navedeni v tej
objavi, so opredeljeni v pravilniku in razpisni dokumentaciji.
Mestna občina Celje
Ob-1461/16
Občina Mežica na podlagi 9. člena Pravilnika o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti
na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Mežica (Uradni list RS, št. 28/03 in 28/12) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov,
projektov in dejavnosti na področju kulture, ki
jih bo Občina Mežica sofinancirala iz občinskega
proračuna v letu 2016
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo društva,
organizacije, zavodi in posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Mežica, da izvajajo dejavnost v Občini Mežica, da imajo določeno število čla-
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nov v Občini Mežica ali da je njihovo delovanje oziroma
so njihovi projekti drugače vezani z Občino Mežica,
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih
oziroma da so ustanovljeni v skladu s predpisi, ki urejajo
njihov status in delovanje,
– da imajo materialne, kadrovske in druge pogoje
za delovanje,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, velja za
društva,
– da predložijo ustrezen letni program dela – letni
načrt.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali
projekti, programi in dejavnosti na naslednjih področjih
kulture:
– glasbena dejavnost – odrasli, otroški pevski zbori,
instrumentalni orkestri,
– gledališka dejavnost,
– lutkovna dejavnost,
– recitacijska in literarna dejavnost,
– folklorna in plesna dejavnost,
– likovna, fotografska in filmska dejavnost,
– ohranjanje kulturne dediščine (muzejska in zgodovinska dejavnost),
– galerijska dejavnost.
3. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost
sredstev javnega razpisa je 23.006 €.
4. Rok za porabo sredstev: sofinancirajo se projekti,
programi in dejavnosti, ki se bodo izvedle v letu 2016.
Sredstva niso prenosljiva.
5. Razpisni rok in način dostave ponudb
Rok za prijavo na razpis je 31. marec 2016.
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Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter vsebovati zahtevane priloge.
Nepravočasno prispelih ponudb komisija ne bo
upoštevala.
Ponudba v zaprti kuverti mora biti označena z imenom in naslovom ponudnika, v spodnjem levem kotu
pa opremljena s pripisom ''Ne odpiraj – javni razpis –
kultura''.
6. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo komisija opravila po preteku
razpisnega roka. Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija ponudnike pozvala, da
v roku 8 dni prijavo dopolnijo. V primeru, da ponudnik
prijave v danem roku ne bo dopolnil, bo ponudba izločena kot nepopolna.
7. Dodatne informacije: vse informacije v zvezi
z javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Mežica ali po tel. 02/827-93-56, kontaktna oseba Olga
Vršič.
8. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu Občine
Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, v času uradnih ur
od ponedeljka do petka od 8. ure do 13. ure, od dneva
objave javnega razpisa, do dneva, ko se izteče rok za
oddajo ponudb.
9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni v roku 15 dni po poteku rokov za
pritožbe.
Občina Mežica
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Javne dražbe
Ob-1481/16
Javni zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor, Minařikova ulica 6, Maribor, na podlagi Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, s spremembami in
dopolnitvami) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, s spremembami in dopolnitvami) objavlja
2. javno dražbo
za prodajo nepremičnin Javnega zdravstvenega
zavoda Mariborske lekarne Maribor
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Javni
zdravstveni zavod Mariborske lekarne Maribor, Minařikova ulica 6, Maribor.
II. Predmet prodaje in izklicna cena
1. poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulični)
na naslovu Kraigherjeva ulica 3, Lenart v Slovenskih
goricah, v neto tlorisni izmeri 184,50 m2, posamezni del
št. 4, v stavbi št. 832, k.o. Lenart v Slovenskih goricah,
poslovni prostor, ID znak dela stavbe 532-832-4, energetski razred: E.
Poslovni prostor je nezaseden.
Izklicna cena: 91.800,00 EUR.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja
izklicne cene za nepremičnino je 200,00 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe
Prodajna pogodba, katero najuspešnejši dražitelj
sklene najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne
dražbe.
Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil
od nakupa in ima Javni zdravstveni zavod Mariborske
lekarne Maribor pravico zadržati vplačano varščino, kot
to izhaja tudi iz VIII. točke tega razpisa javne dražbe.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina mora biti plačana v roku 15 dni od sklenitve
prodajne pogodbe na transakcijski račun prodajalca, ki
bo naveden v prodajni pogodbi.
Plačilo celotne kupnine v roku določenem v IV. točki
tega razpisa javne dražbe, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen
način in v določenem roku se šteje prodajna pogodba
za razdrto. Prodajalec bo kupcu izročil original overjene
prodajne pogodbe v roku 3 dni po predložitvi pogodbe
s strani FURS, kolikor bo šlo za plačilo davka na promet
nepremičnin.
VI. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna
dražba se bo vršila v prostorih Javnega zdravstvenega
zavoda Mariborske lekarne Maribor, Minařikova ulica 6,
Maribor v sejni sobi v II. nadstropju, dne 6. 4. 2016 ob
12. uri.
VII. Višina varščine: dražitelji morajo do vključno
dne 31. 3. 2016 plačati varščino v višini 10 % od navedene izklicne cene in sicer na transakcijski račun
Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne
Maribor št. 01270-6030275190 (Banka Slovenije) UJP
Urad Slovenska Bistrica z navedbo »varščina« ter poslati dokazilo o plačilu varščine na elektronski naslov:
anja.casar@mb-lekarne.si.

VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine
Uspelemu dražitelju bo vplačana varščina všteta
v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno
vrnjena v roku 10 dni po dnevu opravljene dražbe.
Dražitelji, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo in ne sprejmejo niti izklicne
cene, nimajo pravice do vračila varščine. Če dva ali več
dražiteljev, dražijo isto nepremičnino in zanjo ponujajo
enako ceno, se šteje, da nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene.
Organizator javne dražbe zadrži plačilo kupčeve
varščine tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne
pogodbe ali ne plača kupnine.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe
s sedežem na območju RS oziroma na območju države
članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma
državljani države članice EU.
– Dražitelji se morajo na dan javne dražbe osebno
oglasiti na kraju dražbe od 11.30 do najkasneje 11.50 ter
ob prijavi na dražbo nepremičnine predložiti naslednje
dokumente v originalu in v slovenskem jeziku:
– Potrdilo o plačilu varščine (original) in priložena
celotna številka TRR računa (št. banke in št. računa) za
primer vračila varščine,
– Osebni dokument s fotografijo na vpogled (fizične osebe, s.p.-ji, zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci),
– Davčno številko oziroma ID številko za DDV,
EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko,
– Pravne osebe: izpisek iz sodnega/poslovnega
registra oziroma izpisek iz registra društev pri upravni
enoti (društva) in potrdilo Davčne uprave RS – Davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih, dokazili ne
smeta biti starejši od 30 dni,
– Fizične osebe: potrdilo Davčne uprave RS –
Davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih, v primeru, da je dražitelj s.p. še izpisek iz poslovnega registra Slovenije, dokazili ne smeta biti starejši od 30 dni,
– Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne
dražbe predložiti original pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in osebni
dokument na vpogled.
– Državljani oziroma pravne osebe države članice
EU morajo predložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije
v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam, od
katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane
oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila
o plačanih davkih in prispevkih ne morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da
imajo plačane davke in prispevke.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, zainteresirane osebe ne morejo pristopiti na javno dražbo.
Po prijavi na dražbo pa do zaključka draženja izbrane nepremičnine, dražitelji ne smejo zapuščati prostora,
kjer se odvija javna dražba, oziroma če prostor zapustijo, se vanj ne morejo več vrniti.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–
kupljeno«. Poznejše ustne ali pisne pripombe ne bodo
upoštevane. Prodajalec ne prevzema nobenih obve-
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znosti iz morebiti drugače kasneje ugotovljene površine
posameznega dela v katastru stavb.
– Pri nepremičnini je v izklicni ceni zajeta vsa oprema, ki se morebiti nahaja v nepremičnini.
– Novi lastnik mora na lastne stroške urediti prenos
imetništva komunalnih in drugih priključkov pri posameznih distributerjih.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in jih plača
kupec.
– Prodajalec nosi stroške overitve pogodbe, kupec
pa davek na promet z nepremičninami ali DDV v primeru, če sta obe pogodbeni stranki zavezanki za DDV, pri
čemer morata v slednjem primeru pravočasno podpisati izjavo o pravici do odbitka celotnega DDV. Kupec
poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske
pravice, vključno z notarskimi stroški.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo
ceno.
– Javna dražba za nepremičnino je končana, ko
voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija Javnega zdravstvenega zavoda Mariborske lekarne Maribor za vodenje postopka prodaje. Ugovore proti dražbenemu po-
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stopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe. Ugovore rešuje Komisija za
vodenje postopka prodaje.
XI. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe
in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti
dobijo na elektronskem naslovu: anja.casar@mb-lekarne.si ali tel. 02/450-27-83 (centrala zavoda). Kontaktna
oseba je Anja Časar.
Ogled nepremičnine bo mogoč vsak delovni dan
od ponedeljka do petka od 12. do 13.30, po predhodni
najavi na elektronski naslov: anja.casar@mb-lekarne.si
ali tel. 02/450-27-83 (centrala zavoda). Kontaktna oseba
je Anja Časar.
XII. Ustavitev postopka: direktor zavoda ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem direktorja zavoda lahko do sklenitve pravnega posla
brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti
postopek prodaje ustavi, pri čemer se dražiteljem
vrne morebitna že plačana varščina, brez zamudnih
obresti.
Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor
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Razpisi delovnih mest
Št. 9000-1/2014

Ob-1404/16

Svet Centra za socialno delo Trebnje na podlagi 34.
in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– UPB2, 23/07, 41/07, 114/06 – ZUTPG in 57/12), 9. in
12. člena Statuta Centra za socialno delo Trebnje ter
sklepa 2. redne seje Sveta Centra za socialno delo Trebnje, z dne 18. 2. 2016, razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž)
Centra za socialno delo Trebnje
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg
splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu s 56., 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu, in sicer:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu in najmanj 5 let
delovnih izkušenj;
ali
višja strokovna izobrazba 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;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega
zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz tretje alineje je lahko za direktorja imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega
programa za vodenje, dolžan pa ga opraviti najkasneje
v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.
Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazati
s pisnimi listinami.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandidati predložiti življenjepis, kjer bodo predstavljene izkušnje
pri delu ter program in vizijo dela socialnovarstvenega
zavoda (CSD Trebnje) za mandatno obdobje.
Mandat direktorja traja 5 let. Pričetek mandata je
1. september 2016. Z imenovanim direktorjem se bo
sklenilo delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili
o izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici priporočeno na
naslov: Center za socialno delo Trebnje, Goliev trg 11,
8210 Trebnje, z oznako na ovojnici: »Prijava na razpis
za direktorja – Ne odpiraj«.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa. Prijavljeni
kandidati bodo obveščeni o izbiri v roku 30 dni po končanem izbirnem postopku.
Svet Centra za socialno delo Trebnje
Ob-1411/16
Na podlagi 19. člena Zakona o javnih agencijah
(Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C), tretjega odstavka 8. člena Zakona o slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF in 19/14 – odl.
US), šeste alineje prvega odstavka 15. in prvega od-

stavka 21. člena Sklepa o preoblikovanju Filmskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski
filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 92/10, 20/11 in 6/16), svet Slovenskega
filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije
objavlja javni natečaj za zasedbo delovnega mesta
direktorja
Slovenskega filmskega centra,
javne agencije Republike Slovenije
Za direktorja Slovenskega filmskega centra, javne
agencije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Slovenski filmski center) lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– ima najmanj visokošolsko izobrazbo druge stopnje oziroma izobrazbo, ki ustreza tej izobrazbi v skladu
z veljavnimi predpisi;
– ima vsaj deset let delovnih izkušenj;
– je strokovnjak s področja dela agencije;
– obvlada vsaj en svetovni jezik na višji ravni;
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega
jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o aktivnem oziroma višjem znanju tujega jezika ali potrdilom,
da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo
izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali s potrdilom, da je
kandidat dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija
enega izmed svetovnih jezikov ali s potrdilom, da je
kandidat 6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske
zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali s potrdilom, da je
opravil izpit iz svetovnega jezika na do- ali po- diplomskem študiju.
Prijavi mora kandidat priložiti:
1. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katerega morajo biti razvidni vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje naslednjih pogojev:
– zahtevane delovne izkušnje,
– poznavanje področja dela agencije;
3. dokazilo o znanju najmanj enega svetovnega
jezika na višji ravni, iz katerega mora biti razvidna vrsta
izobraževanja in izobraževalna institucija, v okviru katere je bilo znanje pridobljeno;
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka
dovoljuje Slovenskemu filmskemu centru, javni agenciji Republike Slovenije pridobitev podatkov iz prejšnje
točke tega natečaja iz uradne evidence. Kandidat lahko
dokazila, na podlagi katerih izkazuje resničnost izjav iz
prejšnje točke, priloži svoji prijavi na ta natečaj.
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Zaželeno je, da kandidati k prijavi predložijo program dela in razvoja Slovenskega filmskega centra v naslednjih petih letih, glede na dejavnosti in naloge Slovenskega filmskega centra, skladno s 5. členom Zakona
o slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF in
19/14 – odl. US.) ter 6. in 7. členom Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega
sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 92/10, 20/11 in 6/16).
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki in jo pošljejo
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni natečaj
za direktorja« na naslov: Slovenski filmski center, javna
agencija Republike Slovenije, Miklošičeva c. 38, 1000
Ljubljana, do vključno 29. 3. 2016. Vloga se šteje za
pravočasno, če je vložena zadnji dan roka priporočeno
po pošti.
V izbirni postopek se uvrstijo popolne in pravočasno
prispele prijave in kandidati, ki izpolnjujejo natečajne
pogoje.
Na predlog sveta Slovenskega filmskega centra bo
Vlada Republike Slovenije izbranega kandidata imenovala za direktorja za mandatno obdobje pet let. Po
poteku mandata lahko vlada na podlagi javnega natečaja, ki ga izvede svet, isto osebo ponovno imenuje za
direktorja agencije, vendar največ enkrat.
Neizbrani kandidati bodo o izboru obveščeni najkasneje v osmih dneh od imenovanja direktorja.
Dodatne informacije o javnem natečaju lahko kandidati dobijo na tel. 01/23-43-200, oziroma na elektronskem naslovu: tajnistvo@sfc.si. Kontaktna oseba je
Ksenija Zubković.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet Slovenskega filmskega centra,
javne agencije Republike Slovenije
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Ob-1417/16

Na podlagi 16. člena Statuta Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Svet Zavoda Republike
Slovenije za transfuzijsko medicino Ljubljana objavlja
prosto delovno mesto
strokovnega direktorja zavoda
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba medicinske smeri, specialist transfuzijske medicine,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na zahtevnih
strokovnih področjih,
– nekaznovanost.
Pri imenovanju strokovnega direktorja Svet Zavoda
upošteva naslednje kriterije:
– izkušnje na strokovnem, pedagoškem, raziskovalnem delu na področju transfuzijske medicine,
– sposobnost predstavljati Zavod na strokovnem
področju v nacionalnem in mednarodnem merilu.
Kandidati so dolžni predložiti tudi program dela.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri leta.
Začetek dela: skladno s sklepom o imenovanju
Sveta Zavoda na predlog direktorja, ki si predhodno
pridobi mnenje Strokovnega sveta.
Pisne prijave z življenjepisom, z opisom delovnih
izkušenj, programom dela ter dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo najkasneje v 15 dneh po
objavi razpisa na naslov: Zavod Republike Slovenije za
transfuzijsko medicino Ljubljana, Šlajmerjeva 6, z obvezno oznako »Razpis – strokovni direktor« na ovojnici.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izboru prejeli v zakonitem roku.
V razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični
obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
Svet Zavoda Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
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Druge objave
Št. 35430-1/2015-3

Ob-1399/16
Obvestilo

o zaključku Javnega poziva 31SUB-EVOB15
Nepovratne finančne spodbude občanom za
električna vozila
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja,
da je Javni poziv 31SUB-EVOB15 Nepovratne finančne
spodbude občanom za električna vozila (Uradni list RS,
št. 24/15 in 98/15) zaključen.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 35430-2/2015-3

Ob-1400/16
Obvestilo

o zaključku Javnega poziva 32SUB-EVPO15
Nepovratne finančne pomoči pravnim osebam za
električna vozila
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja,
da je Javni poziv 32SUB-EVPO15 Nepovratne finančne
pomoči pravnim osebam za električna vozila (Uradni list
RS, št. 24/15 in 98/15) zaključen.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 35430-9/2015-2

Ob-1401/16

Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega
odstavka 146.d člena 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, 92/13,
38/14, 37/15, 56/15 in 102/15), v skladu s Splošnimi
pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega
javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 2010
(objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf) in na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2015 in
2016 z dne 14. 5. 2015 ter na podlagi Rebalansa poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2015, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom
številka 47602-8/2015/12 dne 28. 5. 2015, ter Pogodbe
št. 2550-15-311000 o izvajanju ukrepov Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu
2015 z dne 3. 6. 2015, Eko sklad, Slovenski okoljski
javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
spremembo Javnega poziva 36SUB-SOCOB15
Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim
občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav
na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami
na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah
na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu
za kakovost zraka
Javni poziv 36SUB-SOCOB15 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo
starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi
napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah
na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za
kakovost zraka (Uradni list RS, št. 107/15) se spremeni
tako kot sledi:

Alineje v razdelku B – nova enosobna kurilna naprava na lesno biomaso, namenjena zlasti ogrevanju
prostora, v katerega je postavljena, v 1. točki javnega
poziva se nadomestijo z naslednjim besedilom:
»B – nova enosobna kurilna naprava na lesno biomaso, namenjena zlasti ogrevanju prostora, v katerega
je postavljena:
– grelnik prostorov z ravnim kuriščem mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek
pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 73 %,
vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40
mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 1250 mg/m3, določene po veljavni izdaji standarda
SIST EN 13240;
– grelnik prostorov s polnilnim kuriščem mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek
pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 70 %,
vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40
mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 1250 mg/m3, določene po veljavni izdaji standarda
SIST EN 13240;
– naprava na lesno biomaso, ki počasi oddaja toploto mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji
ali enak 75 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti
manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 1250 mg/m3, določene po veljavni
izdaji standarda SIST EN 15250;
– kaminski vložek (z zaprtim obratovalnim načinom)
mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike:
izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak
75 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša
od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida
pa manjša od 1250 mg/m3, določene po veljavni izdaji
standarda SIST EN 13229;
– vložek lončene peči z ravnim kuriščem mora imeti
naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri
nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 80 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40
mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 1250 mg/m3, določene po veljavni izdaji standarda
SIST EN 13229;
– vložek lončene peči s polnilnim kuriščem mora
imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak
80 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša
od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida
pa manjša od 1250 mg/m3, določene po veljavni izdaji
standarda SIST EN 13229;
– štedilnik na lesno biomaso mora imeti naslednje
toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 70 %, vrednost emisij
celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost
emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 1500 mg/m3,
določene po veljavni izdaji standarda SIST EN 12815;
– grelni štedilnik na lesno biomaso mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri
nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 75 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40
mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 1500 mg/m3, določene po veljavni izdaji standarda
SIST EN 12815;
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– peletna peč brez vodnega izmenjevalnika mora
imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak
85 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša
od 30 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa
manjša od 250 mg/m3, določene po veljavni izdaji standarda SIST EN 14785.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 3528-4/2016

Ob-1421/16

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje
8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, (v
nadaljevanju: Občina), objavlja
spremembo razpisa javnega zbiranja ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 9/2016 in
na spletni strani Občine Izola, www.izola.si dne 12. 2.
2016 v delu, ki se nanaša na I. Predmet oddaje. S seznama poslovnih prostorov za oddajo, se umakne poslovni prostor pod točko:
b) Pittonijeva ulica 4, v izmeri 21,4 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je
173,13 EUR.
V ostalem delu ostane razpis nespremenjen.
Občina Izola
Št. 011-4/2016/2

Ob-1477/16

V skladu s sklepom ministra za izobraževanje, znanost in šport, št. 011-4/2016/1 z dne 17. 2. 2016, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja
javni poziv
za predlaganje kandidatov za člane Odbora
Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo
priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike
Slovenije in Puhovo priznanje,
ki jih v Odbor imenuje Vlada Republike Slovenije
1. Zakon o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 93/05) v 10. členu določa, da ima
Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo
priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje (v nadaljevanju: Odbor za nagrade) 14 članov oziroma članic (v nadaljevanju: člani)
in predsednika ali predsednico (v nadaljevanju: predsednik). Sestavljen je tako, da so zastopana vsa področja
znanstvenih ved.
Navedeni javni poziv je namenjen predlaganju sedmih kandidatov za člane Odbora za nagrade v letu 2016
za mandatno dobo štirih let.
2. Predloge za članstvo v Odboru za nagrade lahko
podajo Slovenska akademija znanosti in umetnosti, univerze in visokošolski zavodi, raziskovalni zavodi, gospodarske organizacije in posamezni raziskovalci.
3. Na podlagi posredovanih predlogov bo ministrstvo, pristojno za znanost oblikovalo predlog kandidatov
za sedem članov Odbora za nagrade in ga posredovalo
v imenovanje Vladi Republike Slovenije.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagani kandidati so: mora biti ugleden in uveljavljen raziskovalec,
ki izkazuje nadpovprečne rezultate na svojem raziskovalnem področju ali biti strokovnjak na področju tehnike
– tehnologije, inovator, izumitelj.
5. Predloge za članstvo v Odboru za nagrade predlagatelji posredujejo pisno. V imenu pravne
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osebe mora predloge posredovati pooblaščena oseba
pravne osebe.
6. Za posameznega predlaganega kandidata predlagatelj (pravna oseba ali posamezni raziskovalec) predloži naslednje podatke: ime in priimek; datum
rojstva; znanstveno-strokovni naziv; stopnjo izobrazbe;
naziv organizacije v kateri je zaposlen in delo, ki ga
opravlja; stalno prebivališče; izjavo predlaganega kandidata, da pristaja na kandidaturo in kratko utemeljitev predloga.
Predlagatelj mora poleg navedbe podatkov iz prejšnjega odstavka predložiti tudi najpomembnejše reference kandidata za člana Odbora za nagrade.
7. V skladu z Zakonom o enakih možnostih moških
in žensk želi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport s tem javnim pozivom vzpodbuditi uravnoteženo
zastopanost spolov v Odboru za nagrade, zato še posebej vabi k predlaganju kandidatk.
8. Predlog s podatki in dokazili posredujte na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport, Sektor za znanost, Masarykova 16,
Ljubljana, z oznako: »kandidati za člane Odbora za
nagrade«.
9. Predlog za članstvo v Odboru za nagrade mora
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prejeti do
vključno 31. 3. 2016.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Št. 35430-2/2016-1

Ob-1402/16

Na podlagi prvega in drugega odstavka 146 c.
člena 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, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15
in 102/15; v nadaljevanju: ZVO-1), 19. člena in 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 Splošnih pogojev
poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5, z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf) in v skladu s programom Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetim v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2016, potrjenim
skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljevanju: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom
številka 47602-1/2016/4 z dne 5. 1. 2016, ter v skladu
s Shemo državnih pomoči »Nakup okolju prijaznih prevoznih sredstev«, št. priglasitve BE01-5854067-2015 in
št. SA.41883, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
(v nadaljevanju: Eko sklad), objavlja
javni poziv 38SUB-EVPO16
Nepovratne finančne pomoči/spodbude
pravnim osebam za električna vozila
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratna finančna
sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po
proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji
in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za:
– nakup novega vozila na električni pogon;
– nakup novega priključnega hibridnega vozila
(plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);

443

Stran

444 /

Št.

15 / 26. 2. 2016

– predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo
serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem,
– nakup vozila, predelanega v električno vozilo,
tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.
Vozila, ki so predmet javnega poziva, so namenjena
za udeležbo v cestnem prometu, in sicer za vožnjo po
prometnem pasu (prometni pas je označen ali neoznačen vzdolžni del smernega vozišča, ki je dovolj širok
za neovirano vožnjo dvoslednih vozil v eni vrsti, kot to
določa Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12
in 46/15)), bodo registrirana in spadajo v eno izmed kategorij cestnih vozil, ki so navedene v petem odstavku
1. točke tega javnega poziva.
Osebe javnega prava, ki so vlagatelji po tem javnem pozivu, v okviru izvajanja javne službe ne pridobijo
pravice do finančne pomoči temveč pravico do finančne
spodbude. V danem primeru se besedna zveza »finančna pomoč« bere kot »finančna spodbuda«.
Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne
osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
Nepovratna finančna pomoč se lahko dodeli za:
– nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali
L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
– predelavo vozila v električno vozilo ali nakup vozila, predelanega v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen
s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e
ali L6e;
– nakup novega priključnega hibridnega vozila
(plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na
izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1.
Kategorije M1, N1, L6e in L7e so določene v Prilogi
1 Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list
RS, št. 105/09, 9/10 in 106/10 – ZMV), skladno z Zakonom o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10 in
23/15).
Opis kategorij vozil:
M1: Vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedežnimi mesti poleg sedeža voznika.
N1: Vozila za prevoz blaga z največjo maso do
vključno 3,5 tone.
L6e: Lahka štirikolesna vozila, katerih masa neobremenjenega vozila ne presega 350 kg, brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja konstrukcijsko
določena hitrost ne presega 45 km/h, in
katerih delovna prostornina motorja ne presega 50
cm3 pri motorjih na prisilni vžig, ali
katerih največja nazivna moč motorja ne presega
4 kW pri drugih motorjih z notranjim zgorevanjem, ali
katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4
kW pri elektromotorjih.
L7e: Štirikolesna vozila, razen navedenih v prejšnji
alineji, z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega
400 kg (550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase
baterij pri električnih vozilih, katerih največja nazivna
moč motorja ne presega 15 kW.
Vozila, ki imajo manj kot štiri kolesa, niso predmet
nepovratne finančne pomoči.
2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne
pomoči ter priznani stroški naložbe
a) Vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih pomoči se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje
energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto,
električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
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Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 2.000.000 EUR.
b) Višina nepovratne finančne pomoči za posamezne ukrepe
Višina nepovratne finančne pomoči po tem javnem
pozivu znaša največ:
– 7.500 EUR za novo električno vozilo brez emisij
CO2 ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije
M1;
– 4.500 EUR za novo električno vozilo brez emisij
CO2 ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije
N1 ali L7e;
– 4.500 EUR za novo priključno (plug-in) hibridno
vozilo ali novo vozilo na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na
izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1;
– 3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij
CO2 ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije
L6e.
Višina nepovratne finančne pomoči je omejena
tako, da intenzivnost pomoči ne presega 55 % upravičenih stroškov za naložbo na območjih »a« ter 45 %
upravičenih stroškov za naložbo na območjih »c«. Kot
območje »a« se na karti regionalne pomoči določi
celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI01 Vzhodna Slovenija, kot območje »c« pa se določi celotno
ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI02 Zahodna Slovenija.
Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem, in za
20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim ali mikro
podjetjem.
Velikost podjetja:
– mikro podjetje ima, na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot 10 zaposlenih
in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR;
– malo podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih
računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot 50
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto,
ki ne presega 10 milijonov EUR;
– srednje podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj
kot 250 zaposlenih in letni promet ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43
milijonov EUR;
– veliko podjetje ali podjetnik ima na podlagi zadnjih
računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, več kot 250
zaposlenih in ima letni promet več kot 50 milijonov EUR
in/ali letno bilančno vsoto več kot 43 milijonov EUR.
Veliko podjetje je tudi podjetje, ki je zavezano za konsolidacijo.
c) Upravičeni stroški naložbe
Upravičeni stroški so dodatni stroški naložbe, ki so
potrebni za preseganje veljavnih standardov Unije ali
zvišanje ravni varstva okolja v odsotnosti standardov
Unije. Stroški se določijo na naslednji način:
– kadar se stroški naložb v varstvo okolja lahko
opredelijo v skupnih stroških naložb kot ločena naložba, se ti stroški, povezani z varstvom okolja, štejejo za
upravičene stroške;
– v vseh drugih primerih se stroški naložb v varstvo
okolja opredelijo s primerjavo s podobno, okolju manj
prijazno naložbo, ki bi se verodostojno izvedla brez
pomoči. Razlika med stroški obeh naložb opredeljuje
strošek, povezan z varstvom okolja, in se šteje za upravičene stroške.
Stroški, ki niso neposredno povezani z doseganjem
višje ravni varstva okolja, niso upravičeni.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pomoč se lahko dodeli hkrati na podlagi več shem
pomoči ali kumulira z ad hoc ali de minimis pomočjo
v zvezi z istimi ali deloma istimi upravičenimi stroški, če
skupni znesek državne pomoči za posamezno dejavnost
ali projekt ne presega zgornjih meja, določenih na podlagi pragov pomoči, opredeljenih v odstavku b) 2. točke
tega poziva ter največ do 15 milijonov EUR na podjetje
in na naložbeni projekt.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem
pozivu
Upravičene osebe so:
– Republika Slovenija in lokalne skupnosti;
– gospodarske družbe, ki imajo v trenutku plačila
pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS ter druge
pravne osebe;
– samostojni podjetniki posamezniki oziroma fizične
osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic (v
nadaljevanju: zasebniki).
Upravičena oseba ne more pridobiti pravice do nepovratne finančne pomoči, če ima neporavnane zapadle
finančne obveznosti do Eko sklada.
4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na
javnem pozivu
a) Predmet nepovratne finančne pomoči je samo
nova naložba
Nepovratna finančna pomoč bo lahko dodeljena
samo za nove naložbe. Nova naložba je naložba v vozilo, katerega prva registracija po proizvodnji ali predelavi bo opravljena v Republiki Sloveniji po oddaji vloge
na ta javni poziv. Ob oddaji vloge vozilo, ki je predmet
nepovratne finančne spodbude, še ne sme biti kupljeno
oziroma predelano.
Nepovratna finančna pomoč za novo naložbo nakupa novega električnega vozila ali nakupa vozila, predelanega v električno vozilo, se lahko dodeli samo v primeru,
da bo vlagatelj po izvedbi naložbe prvi lastnik vozila, ki
je predmet nepovratne finančne spodbude, oziroma,
na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, prvi
zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude. Nepovratna finančna pomoč
za novo naložbo predelave vozila v električno vozilo se
lahko dodeli samo v primeru, da bo vlagatelj po izvedbi
naložbe prvi lastnik predelanega vozila, ki je predmet
nepovratne finančne spodbude.
Vozilo, pridobljeno z operativnim lizingom oziroma
poslovnim najemom, ni upravičeno do nepovratne finančne pomoči.
Vozilo se lahko kupi, zakupi ali predela tudi v tujini
pod pogojem, da gre za novo naložbo. Označitev vozila
s preskusnimi tablicami ali trajnimi preskusnimi tablicami ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji novega
ali predelavi starega vozila.
b) Pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne
pomoči je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja
tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga z vsemi obveznimi prilogami.
Obvezne priloge:
– računovodski izkazi vlagatelja za leto 2014 oddani na AJPES, potrjeni s strani odgovornih oseb vlagatelja in s priloženim potrdilom o oddaji letnega poročila
s strani AJPES-a, če le ti niso dostopni v javnih bazah
podatkov;
– izjava vlagatelja:
– o višini oziroma intenzivnosti prejete državne
pomoči,
– da redno izplačuje plače in socialne prispevke,
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– da nima neporavnanih dolgov zaradi nezdružljivih pomoči;
– da na dan oddaje vloge nima neporavnanih
davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,
– da bo v primeru finančnega lizinga prvi lizingojemalec in uporabnika vozila, ki bo predmet pomoči,
– da ni podjetje v težavah,
– da za ukrep, za katerega kandidira, ni bila prejeta spodbuda dobaviteljev električne energije, toplote,
plina ter tekočih in trdnih goriv po Uredbi o zagotavljanju
prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).
Za posamezen ukrep pa mora vlagatelj predložiti še
dodatne obvezne priloge glede na posamezen ukrep za:
– novo električno vozilo:
– kopija predračuna za nakup novega vozila;
– podatki proizvajalca o vozilu, iz katerih so jasno
razvidni podatki o vozilu (znamka, komercialna oznaka,
tip, vrsta pogona, kategorija vozila in doseg na baterije), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno
v specifikaciji vozila.
– novo priključno hibridno ali vozilo s podaljševalnikom dosega:
– kopija predračuna za nakup novega vozila;
– podatki proizvajalca o vozilu, iz katerih so jasno
razvidni podatki o vozilu (znamka, komercialna oznaka,
tip, vrsta pogona, kategorija vozila, doseg na baterije ter
emisije v g CO2/km), ki so lahko vključeni v predračun ali
podani ločeno v specifikaciji vozila.
– predelavo obstoječega vozila v električno:
– kopija predračuna za storitev predelave vozila;
– kopije predračunov za tehnične komponente,
potrebne za predelavo vozila, če stroški teh komponent
niso vključeni že v predračun iz prejšnje alineje;
– podatki predelovalca o vozilu, iz katerih so jasno
razvidni podatki o vozilu po predelavi (znamka, komercialna oznak, tip, doseg na baterije), ki so lahko vključeni
v predračun ali podani ločeno v specifikaciji vozila;
– nakup predelanega električnega vozila:
– kopija predračuna za nakup predelanega vozila;
– podatki predelovalca o vozilu, iz katerih so jasno razvidni podatki o vozilu po predelavi (znamka,
komercialna oznaka, tip, doseg na baterije), ki so lahko
vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji
vozila.
Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži
overjen prevod.
c) Izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna pomoč, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
d) Kandidiranje za nakup ali predelavo več vozil
Vlagatelj lahko s prvo vlogo kandidira za nepovratno finančno pomoč za največ 50 vozil naenkrat (nakup
ali predelava vozil). Naslednjo vlogo lahko vloži šele, ko
so izpolnjeni pogoji za izplačilo najmanj 70 % dodeljenih
sredstev iz predhodne vloge (v primeru, da je v predhodni vlogi dodeljenih 100.000 EUR sredstev, morajo biti
izpolnjeni pogoji za izplačilo 70.000 EUR po tej vlogi).
e) Posebni pogoji dodeljevanja državnih pomoči
Nepovratna finančna pomoč za nakup novih električnih vozil ali predelavo obstoječih vozil na električni
pogon, ki se dodeljujejo s tem pozivom, se šteje kot
državna pomoč podjetju – prejemniku pomoči.
Državna pomoč je lahko dodeljena podjetjem
v vseh sektorjih razen za:
– ukrepe pomoči, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma pro
izvedeno blago ali storitve;
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– pomoč, ki je odvisna od uporabe domačih pro
izvodov v breme uvoženih proizvodov;
– dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države
ali države članice;
– nekatere sektorje, kot so ribištvo in akvakultura,
omejeno glede na posebna pravila, ki se uporabljajo;
– primarne dejavnosti na kmetiji;
– lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov;
– upravičence, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za
nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;
– podjetja v težavah;
– podjetja, ki redno ne izplačujejo plač in socialnih
prispevkov;
– podjetja, ki imajo neporavnane davčne in druge
obveznosti do Republike Slovenije.
f) Prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet
nepovratne finančne pomoči
Prejemnik nepovratne finančne pomoči ne sme odtujiti vozila prej kot po treh letih od prve registracije.
V primeru, da vozilo odtuji oziroma prekine pogodbo o finančnem zakupu (razen, če po prekinitvi omenjene pogodbe postane lastnik vozila) pred potekom tega roka,
mora vrniti nepovratno finančno pomoč za posamezno
vozilo skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno
dobljene nepovratne finančne pomoči.
h) Prepoved dodelitve nepovratne finančne pomoči
v primeru že dodeljenih pomoči
Nepovratna finančna pomoč ne more biti dodeljena,
če je bila za ukrep že dodeljena pomoč 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). Nepovratna finančna pomoč ne more biti dodeljena, če je bila za
vozilo z enako identifikacijsko številko po tem ali drugem
javnem pozivu Eko sklada nepovratna finančna pomoč
že dodeljena.
i) Možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne
pomoči za isti ukrep
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne pomoči po
tem javnem pozivu za nakup novega vozila upravičen
pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb.
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci
sta na voljo na spletni strani, www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, 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 Ljubljana.
Za informacije o javnem pozivu lahko kandidati pokličejo na tel. 01/241-48-20 vsak ponedeljek, sredo in
petek med 13. in 14.30.
6. Rok in način prijave
Vlagatelji 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.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana.
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7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne pomoči vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13;), kolikor ZVO-1 ne
določa drugače.
Vlagatelji lahko pridobijo pravico do nepovratne
finančne pomoči za novo naložbo, s katero bo izveden
z javnim pozivom opredeljen ukrep. Vlagatelj pridobi
pravico do nepovratne finančne pomoči po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev
in višine nepovratne finančne pomoči po javnem pozivu
ter prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge
na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči 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. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne pomoči
a) Sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna pomoč bo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne
pomoči, skladno z dokončno odločbo, s katero je bila
dodeljena pravica do nepovratne finančne pomoči.
b) Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je
– 12 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi
pravice do nepovratne finančne pomoči za nakup novega, predelanega ali predelavo vozila, ko je vlagatelj
raziskovalna inštitucija, vpisana v bazo SICRIS ali vzgojno-izobraževalni zavod, ki ima standardno klasifikacijo
v razredu SKD 85 Izobraževanje,
– 6 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi
pravice do nepovratne finančne pomoči za nakup novega, predelanega ali predelavo vozila ostalih pravnih
oseb, ki ne spadajo v zgornjo alinejo.
Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.
V primeru objektivnih razlogov se rok za zaključek
naložbe lahko podaljša. V primeru zamude roka za zaključek naložbe pogoji za izplačilo nepovratne finančne
pomoči niso izpolnjeni.
Datum registracije vozila se šteje za datum zaključka naložbe.
c) Predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za
zaključek naložbe. Dokumentacija o zaključku naložbe
mora vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne pomoči,
podpisano s strani prejemnika;
– račun za nakup vozila v primeru nakupa vozila
ali račun za predelavo vozila v primeru predelave vozila
(za predelavo vozila mora/jo račun/i vsebovati tako sestavne dele kot tudi stroške dela);
– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje
alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.). V primeru finančnega lizinga kopijo pogodbe o finančnem lizingu za
vozilo. Dopustna je odpoved finančnega lizinga zaradi
odkupa vozila s strani vlagatelja;
– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo,
izdanega na ime vlagatelja;
– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila.
d) Izplačilo nepovratne finančne pomoči
Izplačilo nepovratne finančne pomoči se izvede predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh
zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na transakcijski
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račun vlagatelja. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
9. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli, v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi nepovratne finančne pomoči do treh let po registraciji vozila, z ogledi,
preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost
dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega
poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi
odtujitve predmeta nepovratne finančne pomoči. V primeru ugotovljene kršitve določil tega javnega poziva,
nenamenske porabe sredstev, kršitve predpisov ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne pomoči je
vlagatelj dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi obračunanimi za
obdobje od prejema do vračila neupravičeno dobljene
nepovratne finančne pomoči.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 35430-3/2016-1

Ob-1403/16

Na podlagi prvega in drugega odstavka 146 c.
člena 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, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15
in 102/15; v nadaljevanju: ZVO-1), 19. člena in 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 Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega
javnega sklada, št. 0141-1/2010-5, z dne 22. 4. 2010
(objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf) in v skladu s programom Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetim
v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada,
Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2016,
potrjenim skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15;
v nadaljevanju: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom št. 47602-1/2016/4 z dne 5. 1. 2016, Eko
sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko
sklad), objavlja
javni poziv 39SUB-EVOB16
Nepovratne finančne spodbude občanom
za električna vozila
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne
spodbude občanom za nove naložbe v okolju prijaznejša
vozila za cestni promet, ki spadajo v eno izmed spodaj
navedenih kategorij cestnih vozil in ki bodo prvič po pro
izvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji,
in sicer za:
– nakup novega vozila na električni pogon;
– nakup novega priključnega hibridnega vozila
(plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
– predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo
serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem;
– nakup vozila, predelanega v električno vozilo,
tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.
Vozila, ki so predmet javnega poziva, so namenjena
za udeležbo v cestnem prometu, in sicer za vožnjo po
prometnem pasu (prometni pas je označen ali neoznačen vzdolžni del smernega vozišča, ki je dovolj širok
za neovirano vožnjo dvoslednih vozil v eni vrsti, kot to
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določa Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12
in 46/15)), bodo registrirana in spadajo v eno izmed kategorij cestnih vozil, ki so navedene v četrtem odstavku
1. točke tega javnega poziva.
Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne
osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le
za:
– nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali
L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
– predelavo vozila v električno vozilo ali nakup vozila, predelanega v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen
s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e
ali L6e;
– nakup novega priključnega hibridnega vozila
(plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2
na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali
N1.
Kategorije M1, N1, L6e in L7e so določene v Prilogi
1 Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list
RS, št. 105/09, 9/10 in 106/10 – ZMV), skladno z Zakonom o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10 in
23/15).
Opis kategorij vozil:
– M1: Vozila za prevoz potnikov z največ osmimi
sedežnimi mesti poleg sedeža voznika.
– N1: Vozila za prevoz blaga z največjo maso do
vključno 3,5 tone.
– L6e: Lahka štirikolesna vozila, katerih masa neobremenjenega vozila ne presega 350 kg, brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja konstrukcijsko
določena hitrost ne presega 45 km/h, in
– katerih delovna prostornina motorja ne presega
50 cm3 pri motorjih na prisilni vžig, ali
– katerih največja nazivna moč motorja ne presega 4 kW pri drugih motorjih z notranjim zgorevanjem, ali
– katerih največja trajna nazivna moč ne presega
4 kW pri elektromotorjih.
– L7e: Štirikolesna vozila, razen navedenih v prejšnji alineji, z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega 400 kg (550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase
baterij pri električnih vozilih, katerih največja nazivna
moč motorja ne presega 15 kW.
Vozila, ki imajo manj kot štiri kolesa, niso predmet
nepovratne finančne spodbude.
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 povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 500.000 EUR.
b) Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša:
– 7.500 EUR za novo električno vozilo brez emisij
CO2 ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije
M1;
– 4.500 EUR za novo električno vozilo brez emisij
CO2 ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije
N1 ali L7e;
– 4.500 EUR za novo priključno (plug-in) hibridno
vozilo ali novo vozilo na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na
izpustu, manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1;
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– 3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij
CO2 ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije
L6e.
Nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči
50 % vrednosti priznanih stroškov naložbe.
c) Priznani stroški naložbe
Priznani stroški naložbe so (vključno z DDV):
– strošek nakupa novega vozila na električni pogon;
– strošek nakupa novega priključnega hibridnega
vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon
s podaljševalnikom dosega (range extender);
– strošek nakupa predelanega vozila;
– stroški sestavnih delov, potrebnih za predelavo
vozila na električni pogon, in stroški dela predelave.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem
pozivu
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje
samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno
opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za
opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.
4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na
javnem pozivu
a) Predmet nepovratne finančne spodbude je samo
nova naložba
Nepovratna finančna spodbuda bo lahko dodeljena
samo za nove naložbe. Nova naložba je naložba v vozilo, katerega prva registracija po proizvodnji ali predelavi bo opravljena v Republiki Sloveniji po oddaji vloge
na ta javni poziv. Ob oddaji vloge vozilo, ki je predmet
nepovratne finančne spodbude, še ne sme biti kupljeno
oziroma predelano.
Nepovratna finančna spodbuda za novo naložbo
nakupa novega električnega vozila ali nakupa vozila, predelanega v električno vozilo, se lahko dodeli
samo v primeru, da bo vlagatelj po izvedbi naložbe
prvi lastnik vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, oziroma, na podlagi sklenjene pogodbe
o finančnem lizingu, prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude. Nepovratna finančna spodbuda za novo naložbo predelave vozila v električno vozilo se lahko dodeli samo
v primeru, da bo vlagatelj po izvedbi naložbe prvi
lastnik predelanega vozila, ki je predmet nepovratne
finančne spodbude.
Vozila, pridobljena z operativnim lizingom oziroma
poslovnim najemom, niso upravičena do nepovratne
finančne spodbude.
Vozilo se lahko kupi, zakupi ali predela tudi v tujini
pod pogojem, da gre za novo naložbo. Označitev vozila
s preskusnimi tablicami ali trajnimi preskusnimi tablicami ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji novega
ali predelavi starega vozila.
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 je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge za posamezen
ukrep:
– novo električno vozilo:
– kopija predračuna za nakup novega vozila;
– podatki proizvajalca o vozilu, iz katerih so jasno
razvidni podatki o vozilu (znamka, komercialna oznaka,
tip, vrsta pogona, kategorija vozila in doseg na baterije), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno
v specifikaciji vozila.
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– novo priključno hibridno ali vozilo s podaljševalnikom dosega:
– kopija predračuna za nakup novega vozila;
– podatki proizvajalca o vozilu, iz katerih so jasno
razvidni podatki o vozilu (znamka, komercialna oznaka,
tip, vrsta pogona, kategorija vozila, doseg na baterije ter
emisije v g CO2/km), ki so lahko vključeni v predračun ali
podani ločeno v specifikaciji vozila.
– predelava obstoječega vozila v električno:
– kopija predračuna za storitev predelave vozila;
– kopije predračunov za tehnične komponente,
potrebne za predelavo vozila, če stroški teh komponent
niso vključeni že v predračun iz prejšnje alineje;
– podatki predelovalca o vozilu, iz katerih so jasno razvidni podatki o vozilu in po predelavi (znamka,
komercialna oznaka, tip, doseg na baterije), ki so lahko
vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji
vozila;
– nakup predelanega električnega vozila:
– kopija predračuna za nakup predelanega vozila;
– podatki predelovalca o vozilu, iz katerih so jasno razvidni podatki o vozilu po predelavi (znamka,
komercialna oznaka, tip, doseg na baterije), ki so lahko
vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji
vozila.
Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži
overjen prevod.
c) Izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi
veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
d) Kandidiranje za nakup ali predelavo vozila
Z eno vlogo vlagatelj lahko kandidira za nepovratno finančno spodbudo za največ eno naložbo (nakup
največ enega vozila ali največ eno predelavo vozila),
vlagatelj pa lahko vloži več vlog.
Za nakup ali predelavo posameznega vozila je
možno dodeliti največ  eno nepovratno finančno spodbudo po tem javnem pozivu.
e) Prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet
nepovratne finančne spodbude
Prejemnik nepovratne finančne spodbude ne sme
odtujiti vozila prej kot po treh letih od prve registracije.
V primeru, da vozilo odtuji oziroma prekine pogodbo
o finančnem zakupu (razen, če po prekinitvi omenjene pogodbe postane lastnik vozila) pred potekom tega
roka, mora vrniti nepovratno finančno spodbudo za posamezno vozilo skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi za obdobje od prejema do vračila
neupravičeno dobljene nepovratne finančne spodbude.
f) Prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za ukrep že dodeljena spodbuda 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).
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena,
če je bila za vozilo z enako identifikacijsko številko po
tem ali drugem javnem pozivu Eko sklada nepovratna
finančna spodbuda že dodeljena.
g) Možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude za isti ukrep
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude
po tem javnem pozivu za nakup novega vozila upravičen
pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov. Pri tem mora naložba
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izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Vlagatelj mora za pridobitev kredita
izpolniti in predložiti ustrezne obrazce, ki so na voljo na
spletni strani Eko sklada. 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.
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci
sta na voljo na spletni strani, www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem.
Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri
Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih
brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 vsak ponedeljek, sredo in petek
med 13. in 14.30.
6. Rok in način prijave
Vlagatelji 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.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti
na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000
Ljubljana.
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude 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), če
ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelji, ki so upravičene osebe, lahko pridobijo
pravico do nepovratne finančne spodbude za novo naložbo, s katero bo izveden z javnim pozivom opredeljen
ukrep. Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne
spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne
spodbude po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega
reda prispetja popolne vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude 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, 14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J),
ne plačuje.
8. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) Sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na
podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z dokončno odločbo, s katero je bila dodeljena pravica do nepovratne finančne
spodbude.
b) Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je šest mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno
vročitvijo vlagatelju.
V primeru objektivnih razlogov se rok za zaključek
naložbe lahko podaljša. V primeru zamude roka za za-

Št.

15 / 26. 2. 2016 /

Stran

ključek naložbe pogoji za izplačilo nepovratne finančne
spodbude niso izpolnjeni.
Datum registracije vozila se šteje za datum zaključka naložbe.
c) Predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za
zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani prejemnika nepovratne finančne
spodbude;
– račun za nakup vozila, ki je predmet nepovratne
finančne spodbude (v primeru nakupa vozila) ali račun
za predelavo vozila, ki je predmet nepovratne finančne
spodbude (v primeru predelave vozila) (za predelavo
vozila mora/-jo račun/-i vsebovati tako sestavne dele
kot tudi stroške dela), in sicer mora račun izdati pravna
oseba ali samostojni podjetnik;
– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje
alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.) oziroma, v primeru finančnega lizinga, kopijo pogodbe o finančnem
lizingu za vozilo;
– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, ki
je predmet nepovratne finančne spodbude, izdanega
na ime vlagatelja;
– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila, ki
je predmet nepovratne finančne spodbude.
d) Izplačilo nepovratne finančne spodbude
Izplačilo nepovratne finančne spodbude se izvede predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh
zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni
račun vlagatelja, razen v primeru, ko se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača za delno poplačilo
odobrenega kredita Eko sklada. Znesek izplačila se
uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev
javnega poziva.
9. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli, v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi nepovratne finančne
spodbude do treh let po datumu registracije spodbude
z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev,
skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili
tega javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta nepovratne finančne
spodbude. V primeru ugotovljene kršitve določil tega
javnega poziva, nenamenske porabe sredstev, kršitve predpisov ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne
finančne spodbude je prejemnik nepovratne finančne
spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi obračunanimi za
obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene
nepovratne finančne spodbude.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 24/1/1

Ob-1414/16

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00,
telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja nepremičnin na lokaciji Šmartinska
cesta 154.
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b) Kraj: 1000 Ljubljana, Šmartinska cesta 154, parc.
št. 1295/3, k.o. 1730 Moste, ZD delež last Zavoda 4/9
in parc. št. 1296/2, k.o. 1730 Moste, ZK delež last Zavoda ¼.
c) Vrsta nepremičnine: zemljišče, na katerem stojijo silosi za žito, zmogljivosti 4.000 ton in zemljišče, na
katerem stoji podno skladišče velikosti 960 m2, vse kot
del večjega skladiščnega kompleksa.
d) Nepremičnina se odprodaja po sistemu videno–
kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec.
e) Predkupna pravica: vsakokratni morebitni solastniki in občina.
f) Izhodiščna cena oziroma najnižja prodajna cena
je 219.300,00 EUR (brez dajatev).
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega
ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo
naročnik izvedel pogajanja.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji
nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem
primeru se varščina ne vrača.
5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino
v roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun
pri UniCredit Bank št. SI56 29000-0055148819.
Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Naročnik je dolžan pred podpisom prodajne pogodbe
pridobiti soglasje Vlade RS k prodaji.
6. Naročnik dovoljuje, da nepremičninske agencije
oglašujejo predmetno prodajo nepremičnin na svojih
spletnih straneh. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki
ga je pridobila nepremičninska agencija, bo naročnik
agenciji plačal pripadajočo provizijo v višini do 2 % od
prodajne cene.
7. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti
varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski
račun pri UniCredit Bank št. SI56 29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom,
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem
dni, brez obresti.
V primeru, da morebitni predkupni upravičenec
v zakonitem roku (30 dni od poziva) uveljavlja predkupno pravico, se izbranemu ponudniku varščina vrne
v roku osem dni po preteku tega roka, brez obresti.
8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.
9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in
veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 10. 3. 2016
do 8.55.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremičnin v Ljubljani – Ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.
c) Ponudba mora veljati do 10. 5. 2016 oziroma do
sklenitve prodajne pogodbe.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo dne 10. 3. 2016 ob 9. uri, v sejni
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sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve
Št. 24/2/2

Ob-1415/16

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00,
telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja nepremičnin na lokaciji Vir pri Domžalah.
b) Kraj: Vir pri Domžalah, parc. št. 2334/2, k.o.
Domžale, ZK delež last zavoda 8/10.
c) Vrsta nepremičnine: zemljišče, na katerem stojijo
silosi za žita, zmogljivosti 8.000 ton, vse kot del večjega
skladiščnega kompleksa.
d) Nepremičnina se odprodaja po sistemu videnokupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec.
e) Predkupna pravica: vsakokratni morebitni solastniki in občina.
f) Izhodiščna cena oziroma najnižja prodajna cena
je 61.200,00 EUR (brez dajatev).
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega
ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo
naročnik izvedel pogajanja.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji
nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem
primeru se varščina ne vrača.
5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino
v roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun
pri UniCredit Bank št. SI56 29000-0055148819.
Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Naročnik je dolžan pred podpisom prodajne pogodbe
pridobiti soglasje Vlade RS k prodaji.
6. Naročnik dovoljuje, da nepremičninske agencije
oglašujejo predmetno prodajo nepremičnin na svojih spletnih straneh. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki ga je pridobila nepremičninska agencija, bo naročnik agenciji plačal pripadajočo provizijo v višini do 2 % od prodajne cene.
7. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti
varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski
račun pri UniCredit Bank št. SI56 29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom,
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem
dni, brez obresti.
V primeru, da morebitni predkupni upravičenec
v zakonitem roku (30 dni od poziva) uveljavlja predkupno pravico, se izbranemu ponudniku varščina vrne
v roku osem dni po preteku tega roka, brez obresti.
8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.
9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in
veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 10. 3. 2016
do 8.55.
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Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremičnin na Viru – Ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe,
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.
c) Ponudba mora veljati do 10. 5. 2016 oziroma do
sklenitve prodajne pogodbe.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo dne 10. 3. 2016 ob 9.15, v sejni
sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve
Št. 60404-5/2016-2

Ob-1416/16

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim
premoženjem – 1 družba SŽ – Tovorni promet, d.o.o.
vabi k nakupu premičnin: odpadno železo.
Vrsta posla: odprodaja odpadnega materiala.
Lokacija: lokacija Ptuj.
Predmet prodaje obsega: cca 105 t odpadnega železa (monobloki, kolesne dvojice, osi kolesnih dvojic …).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša
14.700,00 EUR brez DDV.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 8. 3. 2016
ob 12. uri, na naslovu SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Služba za nabavo in investicije (sejna
soba 606).
Zainteresirani ponudniki so v 10 dneh po objavi
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb,
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom
prodaje in v skladu s tem navodilom v 11 dneh po objavi
vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem
navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije, in sicer
na elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na tel. 01/29-14-634.
SŽ – Tovorni promet, d.o.o.
Št. 47809-7/2016-1

Ob-1479/16

Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,
Šempeter pri Gorici, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13,
50/14, 90/14 in 14/15), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in
4. člena Odloka o rabi javnih površin v Občini Šempeter
- Vrtojba (Uradni list RS, št. 23/15)
javno zbiranje ponudb
za oddajo javne površine zaradi postavitve
gostinskega vrta
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a,
5290 Šempeter pri Gorici.
2. Predmet oddaje v uporabo
Predmet oddaje v uporabo je javna površina na
območju Športnega parka v Šempetru pri Gorici, v lasti
Občine Šempeter - Vrtojba, zaradi postavitve gostinskega vrta, ki ni prostorsko povezan z obstoječim gostinskim obratom (v nadaljevanju gostinski vrt), ki vključuje
leseno lopo s podestom in premični WC, na delu nepremičnine s parc. št. 2657, 2753 in 2756/1, vse k.o. 2315
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- Šempeter, na travni površini, v skupni tlorisni izmeri
maksimalno 150 m2.
Lega gostinskega vrta je dovoljena na območju parka, ki je šrafirana in razvidna iz načrta v Prilogi 1. Mikrolokacija bo določena z izbranim ponudnikom naknadno.
Oprema gostinskega vrta, pogoji njene postavitve
ter velikost, je določena v Prilogi 2.
Priloga 1 in Priloga 2 so sestavni del razpisne dokumentacije.
3. Izhodiščna višina uporabnine: izhodiščna uporabnina znaša v skladu z 19. členom Odloka o rabi javnih površin v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS,
št. 23/15) 0,03 eura/m2/dan.
4. Potrdilo o plačani varščini: ponudnik mora
plačati varščino v višini 195 EUR (DDV je vključen)
na transakcijski račun Občine Šempeter - Vrtojba,
št. 013830100014409, sklic SI00 234424, z navedbo
»plačilo varščine za oddajo javne površine zaradi postavitev gostinskega vrta«.
5. Pogoji oddaje v uporabo
a. Javna površina v lasti Občine Šempeter - Vrtojba
zaradi postavitve gostinskega vrta, se daje v uporabo za
najmanj izhodiščno uporabnino.
b. Plačana varščina se bo uspelemu ponudniku odštela od zneska prve mesečne uporabnine, neuspelim
ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od
dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
c. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo
ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu.
d. Uporabnik je dolžan plačati DDV.
Uporabnik pridobi pravico uporabe javne površine
v lastni Občine Šempeter - Vrtojba za namen postavitve gostinskega vrta, za dobo enega leta oziroma do
začetka izvajanja gradbenih del na območju Športnega
parka, skladno s projektno dokumentacijo za Športni
park. V času trajanja uporabe je uporabnik dolžan najeto
javno površino na svoje stroške redno vzdrževati.
Občina Šempeter - Vrtojba in izbrani ponudnik bosta sklenila pogodbo, s katero bosta uredila vse medsebojne obveznosti in pravice.
6. Ponudba
Ponudba mora vsebovati:
a) Izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (Priloga št. 3),
b) Ponudbeno uporabnino, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne mesečne uporabnine, določene v 3. točki
razpisa, na obrazcu »Ponudba« (Priloga št. 4).
c) Priloge k ponudbi:
– dokazilo o plačani varščini (Priloga 5),
– pravne osebe predložijo izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra, ki ni starejši od 3 mesecev,
– samostojni podjetniki predložijo izpis iz poslovnega registra,
– Izjava (Priloga 6 in Priloga 7)
7. Način in rok plačila uporabnine: uporabnino je
izbrani ponudnik dolžan plačati v roku, kot bo naveden
na računu, ki ga bo občina izstavila ponudniku. Uporabnina se plačuje mesečno. Plačilo uporabnine v roku, ki
je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
8. Drugi pogoji: najugodnejši ponudnik mora imeti
poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Šempeter - Vrtojba na dan oddaje ponudbe, sicer bo izločen iz
postopka. (Priloga št. 7).
9. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika
a) Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami) morajo
ponudniki predložiti v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za oddajo javne površine
zaradi postavitve gostinskega vrta« na naslov: Trg Ivana
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Roba 3a, Šempeter pri Gorici. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Rok za oddajo ponudbe je 14. 3. 2016 do 14. ure. Kot pravočasne
se bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma
in ure prispele na sedež občine.
b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne
ponudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno (nepravilne
ponudbe) in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh
razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov, o čemer bo občina obvestila ponudnika.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz
9. točke, bodo neodprte vrnjene ponudniku.
d) Ne glede na prejšnjo b) točko lahko ponudnik, ki
je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo na
poziv občine dopolni.
e) Občina na podlagi tega zbiranja ponudb ni
zavezana k sklenitvi pogodbe o oddaji javnih površin
zaradi postavitve gostinskega vrta v uporabo z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli
ustavi.
f) Ponudba veže ponudnika do 15. 5. 2016 in do
tedaj od nje ne more odstopiti ali jo na kakršenkoli drug
način razveljaviti.
g) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno
v sejni sobi Občine Šempeter - Vrtojba, sejna soba –
pritličje), 16. 3. 2016 ob 10. uri. Predstavniki ponudnikov
se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom
ponudnika, kadar gre za pravne osebe.
h) Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala
komisija Občine Šempeter - Vrtojba, ki jo s sklepom
imenuje župan (v nadaljevanju komisija).
i) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od prejema
obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika skleniti
pogodbo o uporabi javne površine za namen postavitve,
ki jo pripravi upravljavec, v nasprotnem primeru lahko
upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki
pogodbe noče podpisati.
10. Merila za izbiro in izbira najugodnejšega ponudnika
1. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
a.) ponujena neto mesečna najemnina za postavitev gostinskega vrta; 60 točk
b.) ponujeni program; 20 točk
c.) reference ponudnika; 20 točk.
Komisija bo vse ponudbe, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, ocenila in razvrstila ob upoštevanju postavljenih meril za izbiro najugodnejšega ponudnika,
v skladu z rezultati po naslednjih formulah:
a.)
Np = ponujena neto mesečna uporabnina (€)
Nmax = najvišja ponujena neto mesečna najemnina
izmed vseh ponudb (€)

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Tn = dobljene točke za ponujeno neto mesečno
najemnino (št. točk)
Np x 60
Nmax

=

Tn

b.)
Ti = dobljene točke iz ponujenega programa (št. točk)*
*Komisija bo ponujeni program točkovala (od 0 do
20 točk) glede na
– opis dejavnosti, ki jo bo ponudnik izvajal,
– ponudba storitev in
– urnik poslovanja.
c.)
Tr = dobljene točke iz naslova referenc ponudnika
(št. točk)**
**Komisija bo reference ponudnika točkovala od 0
do 20 točk kot sledi:
– če ponudnik že izvaja gostinsko dejavnost
– do 10 let
– več kot 10 let
– glede na število zaposlenih do 3 oseb
do 5 oseb
več kot 5 oseb
– če ponudnik izvaja gostinsko dejavnost pri
drugemu delodajalcu
– do 10 let
– več kot 10 let

5 točk
10 točk
2 točki
5 točk
10 točk
5 točk
10 točk

T = celotno število točk (št. točk)
T= Tn+Ti+Tr
Za najugodnejšega ponudnika bo izbran ponudnik,
ki bo izpolnil vse razpisne pogoje in bo dosegel najvišje
število točk.
V primeru, če bi dva ali več ponudnikov dosegla
enako najvišje število točk, bo Komisija z njima oziroma
z njimi izvedla neposredna pogajanja in bo po teh izvedenih neposrednih pogajanjih za najugodnejšega ponudnika izbrala tistega, ki bo po postopku pogajanj dosegel
najvišje število točk po enačbi T= Tn+Ti+Tr.
2. Izbira najugodnejšega ponudnika
Ponudniki bodo o izbranem najugodnejšem ponudniku obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
30 dni po poteku roka za oddajo ponudb.
Na podlagi sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika, bo dolžan izbrani ponudnik v roku 15 dni od dneva
poziva, k skleniti pogodbe o uporabi javne površine,
sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil v nasprotju
s pogoji Javnega zbiranja ponudb.
11. Kontaktne osebe
Vsa dodatna pojasnila v zvezi z zbiranjem ponudb
za oddajo javnih površin v lasti Občine Šempeter - Vrtojba zaradi postavitve gostinskega vrta, lahko zainteresirani ponudniki dobijo na sedežu Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, Šempeter pri Gorici,
tel. 05/33-51-000 (Regina Dragoljević).
Besedilo javnega zbiranja ponudb, priloge in vzorec
pogodbe so objavljeni na spletni strani Občine Šempeter
- Vrtojba in v Uradnem listu RS dne 26. 2. 2016.
Občina Šempeter - Vrtojba
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Evidence sindikatov
Št. 101-8/2015-2

Ob-1216/16

Upravna enota Ptuj preneha hraniti Pravila Osnovne organizacije ZSSS, Ptujska tiskarna d.o.o. Ptuj.
Pravila, navedena v prvi točki tega izreka, ki se
nahajajo v evidenci statutov pod zaporedno številko 91,
se vzamejo iz hrambe 31. 12. 2015 in sindikat z matično
številko 1370006 in imenom: Osnovna organizacija
ZSSS, Ptujska tiskarna d.o.o. Ptuj, s sedežem Zagrebška cesta 46a, 2250 Ptuj, se izbriše iz evidence
31. 12. 2015.
Št. 101-1/2016/4

Ob-1334/16

Pravila o organiziranosti in delovanju Sindikata
gostinskega podjetja »Trojane« d.d., s sedežem Trojane 11, 1222 Trojane, ki so v hrambi pri Upravni enoti
Domžale, se z dnem 3. 2. 2016 izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 101-2/2016-5

Ob-1342/16

Pravila organizacije Sindikata zaposlenih Komisije za preprečevanje korupcije hrani Upravni enota
Ljubljana, Izpostava Bežigrad in so bila 10. 2. 2016,
z odločbo številka 101-2/2016-2 vpisana v evidenco
statutov sindikatov pri Upravni enoti Ljubljana Izpostavi
Bežigrad, zaporedna številka vpisa v evidenco: 2/2016,
ime sindikata: Sindikat zaposlenih Komisije za preprečevanje korupcije, sedež sindikata: Dunajska 56,
1000 Ljubljana.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1393/16
Ime medija: Radio Triglav.
Izdajatelj: Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Jesenice,
Trg Toneta Čufarja 4.
Več kot 5 % kapitala oziroma upravljalskih/glasovalnih pravic:
– Infonet Media d.d., Stegne 11 b, Ljub
ljana,
93,5125 %,
– Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice,
5,4686 %.
Poslovodstvo: direktorica Nataša Harej.
Ob-1398/16
Ime medija: Svet Nepremičnin.
Izdajatelj: Vivainvest d.o.o.
Odgovorna oseba izdajatelja: Borut Zgonc.
Sedež izdajatelja: Ulica bratov Babnik 83, 1000
Ljubljana.
Viri financiranja medija: Medij se financira z naročnino (print/digital), prodajo v kolportaži (preko distributerja) in s trženjem oglasnega prostora.
Lastništvo medija: Medij je v 100 odstotni lasti izdajatelja Vivainvest d.o.o., Ljubljana.
Razvid medijev: Medij Svet Nepremičnin je vpisan
v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS,
pod zaporedno številko 78.
Ob-1405/16
Ime, priimek in stalno prebivališče fizičnih oseb, ki
imajo v premoženju družbe Tv Celje d.o.o. najmanj pet
odstotni delež kapitala:
– Ivan Pfeifer, Ob Strugi 23, 3313 Polzela – 51 %,
– Janko Šopar, Ul. Matevža Haceta 12, 3000 Celje – 49 %.
Ob-1419/16
Ime medija: Televizijski program Vaš kanal.
Izdajatelj: Televizija Novo mesto d.o.o.
Družbeniki z več kot 5 % deležem kapitala ali upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1,
Novo mesto,
– Irena Vide, Gotna vas 26, Novo mesto,
– Krka, Tovarna zdravil, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto,
– Televizija Novo mesto, Podbevškova ulica 12,
8000 Novo mesto.
Odgovorna oseba izdajatelja: Irena Vide.
Nadzorni organ: skupščina.

– Marjan Potočnik, Sveti Duh 100, 4220 Škofja
Loka – 9,223 %,
– Matjaž Novak, Srednja vas 11, 4223 Poljane –
6,608 %,
– Radio Sora, d.o.o., Kapucinski trg 4, Škofja Loka
– 12,216 %,
– Rudi Zevnik, Mavčiče 33, 4211 Mavčiče –
5,642 %,
– Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja
Loka – 32,793 %.
b) Imena in naslovi organov upravljanja:
– poslovodstvo: Marjan Potočnik, Sveti Duh 100,
4220 Škofja Loka – direktor.
Ob-1431/16
Imena medijev: Svet24, svet24.si.
Izdajatelj: SVET24, informativne vsebine, d.o.o.,
Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana – Črnuče.
Več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic imajo:
– Alenka Odlazek, Lucija, Obala 144, 6320 Portorož – 81 %,
– KRATER MEDIA d.o.o., Brnčičeva ul. 31, 1231
Ljubljana – Črnuče – 19 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Karmen Špacapan,
direktorica.
Ob-1432/16
Imena medijev: Dolenjski list, dolenjskilist.si, lokalno.si.
Izdajatelj: DOLENJSKI LIST Novo mesto, d.o.o.,
Germova 4, 8000 Novo mesto.
Več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic imajo:
– SET d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana –
Polje – 24,03 %,
– EUROFIT d.o.o., Selo pri Radohovi vasi 1, 1296
Šentvid pri Stični – 75,49 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Gregor Repič, direktor.
Ob-1433/16
Ime medija: TV VESELJAK.
Izdajatelj: VESELJAK TV, televizijska dejavnost,
d.o.o., Papirniški trg 17, Ljubljana – Polje.
Več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic imajo: 100 % – SALOMON d.o.o., Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana – Polje.
Odgovorna oseba izdajatelja: Ferdinand Pregrad,
direktor.

Ob-1430/16

Ob-1434/16

Na podlagi drugega odstavka 64. člena Zakona
o medijih objavlja družba RADIO SORA d.o.o., Kapucinski trg 4, 4220 Škofja Loka naslednje podatke:
a) Imena in naslovi fizičnih in pravnih oseb, ki imajo
v premoženju družbe najmanj 5 % deleža kapitala:
– Rudi Krvina, Slovenska pot 1, 4426 Žiri – 6,608 %,

Ime medija: Radio Aktual Kum.
Izdajatelj: RADIO KUM TRBOVLJE, d.o.o., Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje.
Lastniki z najmanj 5 % deležem kapitala ali upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Studio D, Regionalna radijska postaja d.o.o., Germova ul. 4, Novo mesto – 100 %.
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Odgovorna oseba izdajatelja: Simon Prelesnik, direktor.
Ob-1435/16
Imena medijev: Radio Aktual, Radio Salomon,
Radio Veseljak, Radio Aktual Obala, Radio Sevnica
– Veseljak Lisca, Radio Brežice – Veseljak Posavje.
Izdajatelj: RADIO GLAS LJUBLJANA, d.o.o., Ljub
ljana, Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana – Polje.
Več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic imajo: 100 % – SALOMON, d.o.o., Ljub
ljana, Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana – Polje.
Odgovorna oseba izdajatelja: Igor Škerlak, direktor.
Ob-1436/16
Imena medijev: Sedem., Ugankomat, Posebna
izdaja Kajveš, Kajveš, TOP! Za najstnike, Dom2, Ženska, Zeleni raj, Avenija, Zvezde so rojene, Vklop,
Zarja, Maja, Bodi zdrava, Fatalna, Pomagaj si sam,
Auto bild, Ekipa-sport.si, Top šport, Posebna izdaja
Ekipa, Salomonov oglasnik, Salomonov ugankar,
Salomonov genialec, Ugankarski izziv, Čvek v križankah, Ekipa, Moj horoskop, DA!
Izdajatelj: SALOMON d.o.o. Ljubljana, Papirniški
trg 17, 1260 Ljubljana – Polje.
Več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic imajo:
– DOLENJSKI LIST Novo mesto d.o.o., Germova
ul. 4, 8000 Novo mesto – 50,98 %,
– KRATER d.o.o., Brnčičeva ul. 31, 1231 Ljubljana
– Črnuče – 49,02 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Gregor Repič, direktor.
Ob-1437/16
Ime medija: Radio Aktual D.
Izdajatelj: Studio D, Regionalna radijska postaja
d.o.o., Novo mesto, Germova ul. 4, 8000 Novo mesto.
Lastniki z več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– RGL d.o.o., Ljubljana, Papirniški trg 17, 1260
Ljubljana – 80,94 %,
– Dolenjski list Novo mesto d.o.o., Germova ulica 4,
8000 Novo mesto – 19,06 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Igor Škerlak, direktor.
Ob-1442/16
Ime medija: RADIO 2.
Izdajatelj: ABC STUDIO d.o.o., Stegne 11B, 1000
Ljubljana.
Direktor: Adi Voh.
Lastnik:
– Mojca Pušlar, Na Klisu 6A, 1360 Vrhnika (20 %),
– R2 investicije d.o.o., Ciril-Metodov trg 18, 1000
Ljubljana (20 %),
– Andrej Milavec, Polje, Cesta VIII 2, 1260 Ljub
ljana (20 %),
– Mirsad Ališić, Ulica Vide Janežičeve 7, 1000 Ljub
ljana (20 %),
– Mojca Makuc, Krištofova ulica 6, 1000 Ljubljana
(20 %).
Ob-1443/16
Ime medija: Radio Antena; Radio Antena 87,8;
Antena S.
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Izdajatelj: Radio Antena d.o.o., Stegne 11B, 1000
Ljubljana.
Direktor: Leo Oblak, Andrej Vodušek.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljub
ljana.
Ob-1444/16
Ime medija: Radio 1 Krim; ENA VR.
Izdajatelj: Interteh d.o.o., Požarnice 78h, 1351 Brezovica pri Ljubljani.
Direktor: Damjan Rus, Tomaž Čop.
Lastnik:
– Infonet Media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljubljana
(51 %),
– Leo Oblak, Tomaj 33, 6221 Dutovlje (24 %),
– Damjan Rus, Vnanje Gorice, Požarnice 78H,
1351 Brezovica pri Ljubljani (25 %).
Ob-1445/16
Ime medija: Radio ROBIN.
Izdajatelj: Radio Robin d.o.o., Industrijska cesta 5,
5000 Nova Gorica.
Direktor: Tomaž Čop.
Prokurist: Leo Oblak.
Lastniki: Infonet media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljub
ljana (100 %).
Ob-1446/16
Ime medija: Radio 1 Ribnica; ENA RIB.
Izdajatelj: Radio Urban d.o.o., Vrvarska pot 3, 1310
Ribnica.
Direktor: Robert Škantelj, Tomaž Čop.
Lastniki:
– Infonet Media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljubljana
(51 %),
– Robert Škantelj, Mali Osolnik 17, 1311 Turjak
(29 %),
– AT Marketing d.o.o., Vrvarska pot 3, 1310 Ribnica
(20 %).
Ob-1447/16
Ime medija: Radio 1 Gorenjska; ENA GO.
Izdajatelj: Radio Belvi d.o.o., Stritarjeva ulica 6,
4000 Kranj.
Direktor: Boštjan Žagar.
Prokurist: Leo Oblak.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljub
ljana.
Ob-1448/16
Ime medija: Radio Kranj – Gorenjski megasrček.
Izdajatelj: Radio Kranj d.o.o., Stritarjeva ulica 6,
4000 Kranj.
Direktor: Tomaž Čop.
Prokurist: Franci Valjavec, Nataša Harej.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljub
ljana.
Ob-1449/16
Ime medija: Radio Radio in Radio Maxi.
Izdajatelj: Radio Maksi d.o.o., Prešernova ulica 3,
9240 Ljutomer.
Direktor: Tomaž Čop.
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Prokurist: Andrej Vodušek.
Lastnik:
– Radio Maksi d.o.o., Prešernova ulica 3, 9240 Ljutomer (34,3150 %),
– Infonet media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljubljana
(65,685 %).
Ob-1450/16
Ime medija: Radio 1 107,9; ENA LJ, Radio 1 Bela
Krajina; ENA BK, Radio 1 Celjski val; ENA CEL,
Radio 1 Dolenjska; ENA NM, Radio 1 Krvavec; ENA
KR, Radio 1 Obala; ENA KP, Radio 1 Pomurje; ENA
MS, Radio 1 Portorož; ENA PO, Radio 1 Primorska;
ENA NG, Radio 1 Ptuj; ENA PTUJ, Radio 1 Savinjska; ENA SAV, Radio 1 Štajerska; ENA MB, Radio
Rock Celje.
Izdajatelj: Radio Pro 1 d.o.o., Rozmanova cesta 34,
8000 Novo mesto.
Direktor: Tomaž Čop.
Prokurist: Andrej Vodušek.
Lastnik: Infonet Media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljub
ljana.
Ob-1451/16
Ime medija: RADIO RADLJE.
Izdajatelj: radijska postaja Radio Radlje d.o.o.
Direktor: Štefan Jambrošič, pravnik.
Lastnik: 100 % Cvetka Jambrošič, Grčarjeva 26,
2000 Maribor.
Ob-1452/16
Ime medija: Rock Radio Štajerska.
Izdajatelj: Lokalna radijska postaja Radio Brezje
d.o.o.
Direktorica: Cvetka Jambrošič, pedagog.
Lastnik: 100 % Štefan Jambrošič, Grčarjeva 26,
2000 Maribor.
Ob-1459/16
Ime medija: RADIO ANTENA CELJE; ANTENA
C, RADIO ANTENA VELENJE; ANTENA V, RADIO
ROCK MARIBOR.
Izdajatelj: Šprah d.o.o., Škofja vas 51b, 3211 Škofja vas.
Direktor: Robert Šprah.
Lastnik:
– Robert Šprah, Škofja vas 51b, 3211 Škofja vas
(70 %),

– Pet Pet d.o.o., Celovška 150, 1000 Ljub
ljana
(10 %),
– Optimedia d.o.o., Celovška 150, 1000 Ljub
ljana
(10 %),
– Robert Mastnak, Plečnikova 20a, 3000 Celje (10 %).
Ob-1462/16
Ime medija: Planet Siol.net, SiOL Nogomet, dajmedol.
Izdajatelj medijev: TSmedia, d.o.o., Cigaletova
ulica 15, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki imajo premoženju izdajatelja najmanj
5 % delež: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000
Ljubljana (100 % delež).
Zakoniti zastopnik: mag. Tina Česen – direktorica.
Ob-1463/16
Fizične ali pravne osebe, ki imajo v premoženju
izdajatelja najmanj 5 % delež kapitala ali 5 % delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Produkcija Plus,
d.o.o., Kranjčeva 26, Ljubljana.
Zakoniti zastopnik izdajatelja je Matej Pregarc, direktor.
Ob-1464/16
Fizične ali pravne osebe, ki imajo v premoženju
izdajatelja najmanj 5 % delež kapitala ali 5 % delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Produkcija Plus,
d.o.o., Kranjčeva 26, Ljubljana.
Zakoniti zastopnik izdajatelja je Matej Pregarc, direktor.
Ob-1475/16
Ime medija: Radio Geoss.
Izdajatelj: Mahkovec Š&D, d.n.o., Valvazorjev trg 3,
1270 Litija.
Direktor: Jože Mahkovec.
Lastnik:
– Jože Mahkovec, Breg pri Litiji 7, 1270 Litija,
– Mija Mahkovec, Breg pri Litiji 7, 1270 Litija.
Ob-1480/16
Ime medija: Radio Pohorje, Radio Brezje.
Izdajatelj: B.&B. BELNA d.o.o.
Direktor: Bojan Belna.
Lastnik: 100 % Bojan Belna, Pot na Novine 5, 2212
Šentilj.
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Objave po Zakonu
o gospodarskih zbornicah
Ob-1460/16
Na podlagi določil drugega odstavka 10. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS,
št. 60/06, 110/09 in 77/11), objavljamo
vabilo na ustanovno skupščino
Kitajske gospodarske zbornice v Sloveniji
Izhajajoč iz velikega pomena krepitve sodelovanja
v mednarodnih gospodarskih odnosih in pozitivne vloge,
ki so jo pri premagovanju svetovne finančne in ekonomske krize odigrala slovenska podjetja v tuji lasti, podpisniki s tem sporazumom zaradi nadaljnjega spodbujana
dobrih gospodarskih odnosov med podjetji v Sloveniji in
na Kitajskem ustanavljamo Kitajsko gospodarsko zbornico v Sloveniji.
Zato vabimo vse gospodarske družbe in samostojne
podjetnike posameznike, ki imajo sedežem v Republiki
Sloveniji ali na Kitajskem, ki sodelujejo v kitajsko-slovenskih gospodarskih odnosih in čigar ustanovitelji oziroma
lastniki so iz LR Kitajske, na ustanovno skupščino zbornice Kitajska gospodarska zbornica v Sloveniji.
Sestanek bo potekal dne 7. 3. 2016 od 14. do
15.30, v prostorih podjetja Huawei Technologies Ljub
ljana d.o.o., na naslovu Železna cesta 14, 1000 Ljub
ljana.
Predvideni dnevni red:
1. Kratka predstavitev kitajsko-slovenskih gospodarskih odnosov
2. Okvirna strategija delovanja zbornice
3. Organiziranost zbornice in sprejem statuta
4. Predlogi in izvolitev organov zbornice
5. Pristopna izjava.
K članstvu in sodelovanju so vabljena vsa Slovensko-Kitajska podjetja, ki aktivno sodelujejo v gospodarskih odnosih in želijo sodelovati pri uresničevanju ciljev
in nalog zbornice.
Pobudnik za ustanovitev Kitajske gospodarske
zbornice v Sloveniji.
Prolecon d.o.o.
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Objave sodišč

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 6/2015

Os-1279/16

Okrajno sodišče v Radovljici oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe
št. 6 z dne 13. 5. 1987, sklenjene med Planum Investicijski razvojni center Radovljica, TOZD Inženiring Radovljica, Gorenjska c. 26, kot prodajalcem, in Tehno Union
Ljubljana, Vošnjakova 2, Ljubljana, takrat označen kot
stanovanje A22, blok Jeglič, kot kupcem, s sedanjo
oznako: nepremičnina s št. 2200-576-13, v 3. etaži, v izmeri 38,40 m2, v stavbi s številko 2200-576, na naslovu
Letoviška ul. 2, Bohinjska Bistrica.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Petre Koželj in Tadeja Grčarja, oba stanujoča Loke pri
Zagorju 34a, 1412 Kisovec. Sodišče poziva morebitne
imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov glede
pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 29. 1. 2016

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
IV P 603/2014

Os-3501/15

Okrožno sodišče v Celju je v zadevi pod opr. št.
IV P 603/2014, sklenilo:
toženi stranki Nisvetu Imamoviću se postavi začasna zastopnica: odvetnica Mateja Nendl, Ljub
ljanska 3/a, Celje.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko
v postopku, dokler tožena stranka oziroma njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler Center za
socialno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 11. 2015
VL 129450/2015

Os-1140/16

Okrajno sodišče v Litiji je po sodnici Janji Kovač
v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, ki ga
zastopa zak. zast. Krištof Mlakar, zoper dolžnika Andreja Zorec, Laze pri Dolskem 26, Dol pri Ljubljani, zaradi
izterjave 109,90 EUR sklenilo:
za začasnega zastopnika dolžniku Andreju Zorec,
Laze pri Dolskem 26, Dol pri Ljubljani, se imenuje odvetnik Igor Grošelj, Cesta 9. avgusta 8b, Zagorje ob
Savi.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 8. 1. 2016

P 1067/2015

Os-3674/15

Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici
Alenki Klemenčič, v pravdni zadevi tožeče stranke Darje Gačnik Gričar, Martinjak 54, Cerknica, zoper toženo
stranko Milan Gričar, Martinjak 54, Cerknica, dejansko
bivališče neznano, zaradi razveze zakonske zveze, dne
8. 12. 2015, sklenilo:
Za začasnega zastopnika tožene stranke se imenuje odvetnica Tina Paunović Šnajder, Celovška cesta 32,
Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 2015
P 1600/2015

Os-1271/16

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višjem pravosodnem svetovalcu Gregorju Berdenu, v pravdni zadevi
tožeče stranke Talja Žigon, Polanškova ulica 36, Ljub
ljana Črnuče, zoper toženo stranko Aleksander Žigon,
Al Bada A12, Villa 1, Dubai, Združeni arabski emirati,
zaradi razveze zakonske zveze, zaupanja mld. otroka
v varstvo in vzgojo ter določitve preživnine, dne 29. 1.
2016 sklenilo:
za začasno zastopnico tožene stranke se imenuje
odvetnica Olga Tanko, Gorenjska cesta 14, Ribnica.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2016
VL 159055/2015

Os-1338/16

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Domplan,
d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, ki jo zastopa zak. zast.
Vera Zevnik, Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžnici
Nadji Florjančič, Cankarjeva 1, Tržič, ki ga zastopa zak.
zast. Bogdan Greif, Nazorjeva 8, Kranj – dostava, zaradi
izterjave 183,97 EUR, sklenilo:
dolžnici Nadji Florjančič, Cankarjeva 1, Tržič, se
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Bogdan
Greif, Nazorjeva 8, Kranj.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej,
dokler dolžnico ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2016
VL 167827/2015

Os-1387/16

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: LORA Ljubljana d.o.o., storitve in trgovina, Zaloška cesta 163,
Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Karin Jerman, po
Benedik Katarina – odvetnica, Dalmatinova ulica 5,
Ljubljana, proti dolžnici Nataši Lanieri, Gornji trg 19,
Ljub
ljana – dostava, ki jo zastopa zak. zast. Slavko
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Trstenjak, Parmova ulica 53, Ljubljana, zaradi izterjave
458,01 EUR, sklenilo:
dolžnici Nataši Lanieri, Gornji trg 19, Ljubljana – dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Slavko Trstenjak, Parmova 53, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej,
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2016
0814 In 110/2015

Os-1389/16

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Aleša Polimac, Moše Pijade 4, Črnomelj, ki ga zastopa odvetnik Luka Jukič, Zadružna cesta 16, Črnomelj,
zoper dolžnico Katarino Teo Kukovič, Bilečanska ulica 2,
Ljubljana – dostava, ki jo zastopa zak. zast. Odvetniška
pisarna Alič & Kovač d.o.o., Šmartinska cesta 130, Ljub
ljana, zaradi izterjave 10.267,91 EUR s pp sklenilo:
dolžnici se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Kovač
Metod, Šmartinska c. 130, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 1. 2016

D 64/2015

Os-1141/16

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnem Vitomirju Slapniku, sinu
Alojza, rojenem 12. 5. 1962, razvezanem, umrlem 9. 6.
2015, nazadnje stanujočem Trnoveljska cesta 12, Celje.
Oporoka v obravnavani zapuščinski zadevi ni
bila predložena. Sodišču je znano, da je bil pokojni
razvezan, zapustil je dedinjo I. dednega reda, ki se je
dedovanju odpovedala, tudi kot dedinja pokojnikove matere, ki je umrla za njim. Dedovanju se je odpovedal tudi
zapustnikov stric po materini strani. Kot zakoniti dediči,
po danih odpovedih dedovanju dedičev I. in II. dednega,
tako pridejo v poštev dediči III. dednega reda, to so dedi
in babice in njihovi potomci, njihovi podatki pa sodišču
niso znani. Zato je potreben oklicni postopek.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona po zapustniku (ali oporoke, če jo imajo), da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega
oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek
nadaljevalo in opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Celju
dne 13. 1. 2016
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Os-3737/15

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski
postopek po pokojnem Francu Homovec, roj. 9. 3. 1946,
nazadnje stalno prebivajoč Ljubljanska cesta 10, Rakek,
ki je umrl 29. 4. 2015.
Ker sodišče ne razpolaga s podatki o imenih in naslovih dedičev tretjega dednega reda, poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Francu
Homovcu, naj se priglasijo pri tem sodišču v roku 1 leta
po objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka, bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo takrat razpolagalo.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 23. 12. 2015
D 312/2015

Os-3687/15

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pok. Ožanič Mariji, rojeni Žagar, roj. 22. 3. 1865,
v Banovi Jarugi, nazadnje stanujoči Banova Jaruga, Kutina, Republika Hrvaška, umrli 22. 11. 1945, ravno tam.
Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugotovilo, da je bila zap. vdova po pokojnem Ožanič Jakobu,
ki je umrl 16. 1. 1924 v Banovi Jarugi.
Ker sodišče ni uspelo ugotoviti kdo so dediči pokojne Ožanič Marije oziroma dediči njeni pokojnih dedičev,
s tem oklicem poziva vse, ki menijo, da imajo kakršnokoli pravico do zapuščine pokojne Ožanič Marije, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica v Uradnem
listu Republike Slovenije, na spletni strani tukajšnjega
sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo
in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 17. 12. 2015
D 216/2011

Oklici dedičem
D 562/2015

Št.

Os-1120/16

Fioretta Giberna roj. Cunja, roj. 18. 7. 1933, iz Trsta,
Via Ugo Foscolo 42 in Via Ugo Foscolo 46, Italija, je dne
14. 7. 1984 umrla in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču ali skrbnici v enem letu od objave
tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra
Podgornik Tonello, Dekani 209a, Dekani.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 1. 2016
D 616/2015

Os-1277/16

Zapuščinska zadeva po pok. Josipu Škorja, rojenem 21. 2. 1834, nazadnje stanujoč Črnotiče 55, Črni
Kal, umrlem 12. 6. 1899.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave tega oklica
ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 2. 2016
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Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Bratuž Juštini, pok. Janeza, Čepovan
91, ki je bila razglašena za mrtvo s sklepom Okrajnega
sodišča v Gorici, opr. št. N 24/2012, kot datum smrti pa
se je štel 29. 5. 1949.
Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 11. 2014
D 369/2015

Os-1119/16

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski
postopek po pok. Posega Mariji, roj. Laganis, nazadnje stanujoči v Košterlagu in umrli dne 7. 7. 1923.
Pismene oporoke ni zapustila, v zapuščino pa spada:
solastniški delež do 36/384 nepremičnine, z ID znakom
2628-3533/2-0, k.o. Malija, solastniški delež do 36/384
nepremičnine, z ID znakom 2628-3526/2-0, k.o. Malija,
solastniški delež do 36/384 nepremičnine, z ID znakom
2628-3526/1-0, k.o. Malija, solastniški delež do 36/384
nepremičnine, z ID znakom 2628-3528/5-0, k.o. Malija.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih
dedičih. Zato pozivamo morebitne zapustničine dediče,
da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi znanih podatkov v skladu
z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 14. 1. 2016
D 112/2015

Os-1142/16

Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Milku Kovaču, rojenem
dne 6. 1. 1931, nazadnje stanujočem Klagenfurterstras-

se 25, 7000 Stuttgart, Nemčija, umrlem dne 14. 10.
2002.
Dedinji I. dednega reda sta se odpovedali dediščini,
sodišču pa ni znano, ali je po zapustniku kaj dedičev II
oziroma III. dednega reda, zato s tem oklicem poziva
osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se
čim prej, najkasneje pa v roku 1 leta od objave tega
oklica na sodni 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 razpolagalo.
Okrajno sodišče v Šentjurju
dne 13. 11. 2015

Kolektivni delovni spori
Št. X Pd 871/2015

Os-1422/16

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih
– ZDSS-1 obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem:
Policijski sindikat Slovenije – PSS, Štefanova ulica 2,
Ljubljana in nasprotnim udeležencem: RS, Ministrstvo
za notranje zadeve, Policija, Štefanova ul. 2, Ljubljana,
zaradi izvrševanja kolektivne pogodbe.
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 razpisan na dan 30. 3. 2016, ob 8.30, soba št. 2/I, Delovno
in socialno sodišče, Resljeva 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 18. 2. 2016
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
18. 2. 2016
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Jugovac Eneja, Gradin 11, Gračišče, zavarovalno
polico, št. 248236, izdala zavarovalnica Merkur zavarovalnica, d.d. gno-336332
Kokolj Tomaž s.p., Babnikova 16a, 2000 Maribor,
zavarovalne ponudbe Wienerstaedtische zavarovalnice, št.: 120000329325, 120000326438, 120000326439,
120000326453,
120000326454,
12000326458,
12000326459,
120000326460,
120000326463,
120000326464. Ob-1418/16

Spričevala preklicujejo
Agim Rudi, Za progo 15/A, Ljubljana, diplomo Univerze v Ljubljani/ALUO, leto izdaje 1977. gnj-336312
Kovačič Matjaž, Ulica 25. Maja 9, Ptuj, indeks,
št. 22045040, izdala UL, Fakulteta za šport. gnb-336320

Drugo preklicujejo
A.B.T. d.o.o., Cesta k Tamu 77, Maribor, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500033298010, izdana na
ime Milan Arnuš, izdal Cetis Celje, d.d. gnt-336327
Agovič Lejla, Podovnice 8, Notranje Gorice, študentsko izkaznico, št. 31110001, izdala Fakulteta za
farmacijo. gnk-336336
APS d.d., KOROŠKA CESTA 64, Velenje, izvod licence št. GE005866/00353/017, za vozilo avtobus-scania,
reg. št. CE APS-64, veljavnost 25. 11. 2017. gnz-336321
AVTOMEHANIKA COTMAN IGOR S.P., Godič 86, Stahovica, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500027464001, izdana na ime Robert Cotman,
izdal Cetis Celje, d.d. gnh-336339
D SPED transport d.o.o., Celovška cesta 228, Ljub
ljana, izvod licence, št. GE007635/06831/012, za vozilo
XMA06XZZXDM612796, reg. št. LJ CB-241, veljavnost
3. 12. 2018. gnf-336341
D SPED transport d.o.o., Celovška cesta 228, Ljub
ljana, izvod licence, št. GE007635/06831/011, za vozilo
WMA06XZZ8DM618435, reg. št. LJ CB-240, veljavnost
3. 12. 2018. gni-336342
Damjan Jure, Črtomirova 21b, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 63970035, izdala Univerza v Ljubljani.
gnn-336333
F & A TRANSPORT, d.o.o., Golica 2, Selca, dovolilnice za državo Rusija 643/09, št. 0831479, 643/09,
št. 0831478. gnp-336331
Ferk Martin, Medvedova 9, Maribor, dijaško izkaznico, izdal SERŠ Maribor, št. 8451685. gni-336313
GOSING, d.o.o., Gradišče 18A, Vrhnika, licenco za
taksi nalepko G007112/07067/006, izdala Gospodarska
zbornica Slovenije. gnk-336340

GPS GRAD d.o.o., Gradišče XIV 31, Škofljica, preklic tahografske kartice št. 1070500004944001, objavljenega v Ur. l. RS, št. 13/2016, pod oznako GNL-336310.
gnf-336316
GPS GRAD d.o.o., Gradišče XIV 31, Škofljica, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500004944001, izdana na ime Dževad Mujkanović, izdal Cetis Celje, d.d.
gne-336317
Grzančič Aleš, Clevelandska ulica 49, Ljubljana,
taksi nalepko, št. G007730/05953/036, za vozilo reg. št.
LJ 947-AL. gnb-336324
Koželj Nina, Stahovica 29/a, Stahovica, študentsko
izkaznico, št. 01005143, izdala Pedagoška fakulteta.
gnv-336325
Krivec Uroš, Ptujska ulica 18, Ljubljana, študentsko
izkaznico, št. 63020241, izdala Univerza v Ljub
ljani.
gni-336338
Kuntarič Sašo, Valjavčeva 15, Kranj, študentsko
izkaznico, št. 63970087, izdala Univerza v Ljub
ljani.
gnd-336318
KVIBO, d.o.o., Pristava, Mlaka 2A, Tržič, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500022236001, izdal Cetis
Celje, d.d. gnu-336326
Miklič Tanja, Zvezda 20, Ljubljana-Šentvid, študentsko izkaznico, št. 63990276, izdala Univerza v Ljubljani.
gnc-336319
Putre Petra, Hosta 14, Sodražica, študentsko izkaznico, št. 19403604, izdana na ime Lužar, izdala Univerza v Ljubljani. gnu-336334
RUPNIK d.o.o., Jelični Vrh 8, Idrija, certifikat za
NPK sekač, izdan na ime Radić Đurađ. gny-336322
RUPNIK d.o.o., Jelični Vrh 8, Idrija, certifikat za
NPK sekač, izdan na ime Radić Simo. gnx-336323
ŠEGULA ALEKSANDER S.P., Špuhlja 103, Ptuj,
izvod licence št. 013471/003, za vozilo scania, reg. št.
MB JJ-180, veljavnost 3. 12. 2019. gnj-336337
TGM ZUPANČIČ d.o.o., Melikova ulica 2, Ljubljana,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500032916000,
izdana na ime Gašper Zupančič, izdal Cetis Celje, d.d.
gnh-336314
TGM ZUPANČIČ d.o.o., Melikova ulica 2, Ljubljana,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500012470001,
izdana na ime Miran Zupančič, izdal Cetis Celje, d.d.
gng-336315
Z.V.A.L. d.o.o., Štembalova ulica 7, Ljubljana, dovolilnice za državo Ukrajina 804/03, št. 1105308, 1105304,
1105305, 1105306, 1105307. gns-336328
Z.V.A.L. d.o.o., Štembalova ulica 7, Ljubljana, dovolilnice za državo Belorusija 112/01, št. 5374133, Ukrajina
804/03, št. 1105309, Belorusija 112/01, št. 5374132.
gnr-336329
Z.V.A.L. d.o.o., Štembalova ulica 7, Ljubljana, dovolilnice za državo Rusija 643/96, št. 0848891, Belorusija
112/01, št. 5374137, 5374131. gnq-336330
ŽELJKO ANIČIĆ S.P., Gubčeva ulica 5, Kranj, licenco za avtotaksi prevoz, št. 013218, za vozilo volkswagen
passat/1.9, reg. št. KR DC-597, izdala Obrtna zbornica
Slovenije. gnl-336335
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