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Ob-1660/16

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), zadnjič 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. 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);
– 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), 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
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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);
– 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);
– Sheme državne pomoči »Pomoč za naložbe
v zvezi s predelavo kmetijskih pro
izvodov v nekmetijske proizvode in naložbe v gozdarski sektor – PRP
2014–2020«, št. 440-20/2015/16 Komisije, z dne 4. 2.
2016, potrjena s strani Evropske Komisije, ki se vodi pod
identifikacijsko številko SA.44057 (2016/XA), objavlja,
spremembe in dopolnitve 1. javnega razpisa
za podukrep 4.2 podpora za naložbe v predelavo,
trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za
leto 2016
1. V 1. javnem razpisu za podukrep 4.2 Podpora za
naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih
proizvodov za leto 2016 (Uradni list RS, št. 13/2016;
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 »13. 4. 2016« nadomesti z datumom »28. 4. 2016«.
2. V drugem poglavju z naslovom »2. Predmet podpore« se v podtočki č) 2. točke za besedilom »razen za
pridobivanje« doda nova beseda »električne«.
V podtočki e) 5. točke se za besedo »lesa« doda
vejica in besedilo: »pri čemer mora delež lesa znašati
vsaj 0,073 m3 lesa na m2 bruto površine«.
Na koncu 5. točke se doda naslednje besedilo: »Za
naložbe iz podtočk a) do d) mora biti strošek, namenjen
izboljšanju okolja, prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov vseh upravičenih stroškov
naložbe.«.
V 9. točki se za besedo »prostorih« doda besedilo:
»na lokaciji obrata«.
3. V tretjem poglavju z naslovom »3. Vlagatelj« se
v 1. točki za številom »30.« doda besedilo »in četrtim
odstavkom 91. člena«, beseda »členom« se črta.
V drugi alineji podtočke a) 1. točke se za besedo
»nosilec« črta vejica, besedilo »član ali zaposleni na
kmetiji« pa se nadomesti z besedo »kmetije«.
4. V petem poglavju z naslovom »5. Upravičeni
stroški« se podtočka a) 2. točke spremeni tako, da se
glasi:
»a) Pri opredelitvi višine upravičenih stroškov se
upoštevajo zgornje višine posameznih upravičenih
stroškov, ki so določene v Prilogi 3, pri čemer v sklopu
stroškov »1.4. Naložbe v druge objekte in pripadajočo
opremo« od podsklopa 1.4.2. do 1.4.15. veljajo enake
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višine stroškov tako za naložbe v trženje kot tudi za
naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov. Za stroške,
ki so navedeni v Prilogi 3, mora vlagatelj k vlogi na javni razpis predložiti eno ponudbo. Če vlagatelj v vlogi
za pridobitev sredstev uveljavlja višje stroške, kot so
določeni v Prilogi 3, se pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo najvišje priznane vrednosti iz
Priloge 3. Če vlagatelj v vlogi za pridobitev sredstev
uveljavlja nižje stroške, kot so navedeni v Prilogi 3, se
pri izračunu priznane vrednosti stroškov upoštevajo
vrednosti iz predložene ponudbe. V katalogu stroškov
iz Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih
vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16), kjer so navedena
novogradnje objektov s pripadajočo opremo, so vključena gradbeno obrtniška instalacijska dela, ki vključujejo vgrajeno opremo (kot na primer elektro instalacije,
vodovodna napeljava itd.).«.
5. V šestem poglavju se v podpoglavju 6.1. z naslovom »6.1. Merila za majhne naložbe (Sklop A)« v tabeli
z naslovom »Podrobnejša merila za majhne naložbe«
pri merilu »1. Okoljski prispevek izvedene naložbe (ureditev čistilnih naprav, nižja poraba vode)« za besedilom
»Nameni se lahko seštevajo.« doda besedilo: »Naložbe,
ki prispevajo k povečanju okoljske učinkovitosti, so tiste
naložbe, pri katerih je strošek, namenjen izboljšanju
okolja, prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot
50 odstotkov vseh upravičenih stroškov naložbe.«.
V podpoglavju 6.2. z naslovom »6.2. Merila za
fizične osebe – nosilec kmetije (Sklop B)« se v tabeli
z naslovom »Podrobnejša merila za fizične osebe (nosilec kmetije)« pri merilu »1. Okoljski prispevek izvedene
naložbe (ureditev čistilnih naprav, nižja poraba vode)«
za besedilom »Nameni se lahko seštevajo.« doda besedilo: »Naložbe, ki prispevajo k povečanju okoljske
učinkovitosti, so tiste naložbe, pri katerih je strošek,
namenjen izboljšanju okolja, prevladujoč, kar pomeni,
da predstavlja več kot 50 odstotkov vseh upravičenih
stroškov naložbe.«.
V podpoglavju 6.3. z naslovom »6.3. Merila za
samostojne podjetnike ali pravne osebe« se v tabeli
z naslovom »Ocenitve za samostojne podjetnike posameznike ali pravne osebe« pri merilu »1. Okoljski
prispevek izvedene naložbe (ureditev čistilnih naprav,
nižja poraba vode)« za besedilom »Nameni se lahko seštevajo.« doda besedilo: »Naložbe, ki prispevajo
k povečanju okoljske učinkovitosti, so tiste naložbe, pri
katerih je strošek, namenjen izboljšanju okolja, prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov
vseh upravičenih stroškov naložbe.«.
V podpoglavju 6.3. z naslovom »6.3. Merila za
samostojne podjetnike ali pravne osebe« se v tabeli
z naslovom »Ocenitve za samostojne podjetnike posameznike ali pravne osebe« pri merilu »2. Gospodarnost
poslovanja (maksimalno št. točk 10/10)« besedilo:
»10/5 – količnik je nad 1,15,
8/4 – količnik je nad do 1,09 do 1,149,
6/3 – količnik je od 1,06 do 1,089,
4/2 – količnik je od 1,03 do 1,059,
2/1 – količnik je do 1,029 ali manj (in novoustanovljena podjetja)«,
spremeni, tako da se glasi:
»10/10 – količnik je nad 1,15,
8/8 – količnik je nad do 1,09 do 1,149,
6/6 – količnik je od 1,06 do 1,089,
4/4 – količnik je od 1,03 do 1,059,
2/2 – količnik je do 1,029 ali manj (in novoustanovljena podjetja)«.
V podpoglavju 6.3. z naslovom »6.3. Merila za
samostojne podjetnike ali pravne osebe« se v tabeli
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z naslovom: »Ocenitve za samostojne podjetnike posameznike ali pravne osebe« pri merilu: »1. Interna
stopnja donosnosti« število »2015« nadomesti s številom »2014«.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije
Ob-1616/16
Sprememba
V vsebini javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za Garancije Sklada
za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1
plus 2016), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 9 z dne 12. 2. 2016, Ob-1329/16, se sprememba
v osnovi nanaša na točko 5.3 Kreditni in garancijski
pogoji, kjer se v celoti izloči kreditno garancijska linija
A.4. Razvojne garancije za nadaljnje poslovanje zdravih jeder podjetja v stečaju. Skladno s to spremembo
se iz vsebine javnega razpisa umaknejo vsi pogoji,
ki se kakorkoli navezujejo na navedeno kreditno garancijsko linijo (poleg točke 5.3 Kreditni in garancijski
pogoji, so to še točke: 6. Upravičeni stroški projekta
in 7. Vsebina vloge).
Slovenski podjetniški sklad
Ob-1656/16
Obvestilo o zaprtju razpisa
Mariborska razvojna agencija p.o. objavlja zaprtje
Javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in
srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za
Podravje, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 41/2015
zaradi objave Drugega javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Podravje.
Mariborska razvojna agencija p.o.

Št. 4300-17/2015/9

Ob-1654/16

Na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11
in 57/12), Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list
RS, št. 11/11 – UPB4, 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 ZIPRS1617 (Uradni list RS,
št. 96/15), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(UL L št. 187/2014 z dne 26. 6. 2014), Sheme državnih
pomoči: Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014), Uredbe o dodeljevanju
regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja
regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS,
št. 93/14) in Programa spodbujanja konkurenčnosti in
ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik,
Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2018 (sklep Vlade
Republike Slovenije št. 00726-19/2013/7, z dne 25. 7.
2013) Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologi-

Št.

19 / 11. 3. 2016 /

Stran

jo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju
MGRT), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje začetnih investicij podjetij
in ustvarjanja novih delovnih mest na območju
občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena
in neopredmetena osnovna sredstva na območju občin
Hrastnik, Trbovlje in Radeče. Namen javnega razpisa
je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih
delovnih mest. Cilj javnega razpisa je zmanjšati zaostanek v razvoju upravičenega območja ter omogočiti nova
delovna mesta in zaposlovanje.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
2.1. Upravičeni prijavitelji:
– vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta
javni razpis vsaj 18 mesecev:
– registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11,
91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) in
– poslujejo oziroma ustvarjajo prihodke od prodaje;
– ki imajo na dan oddaje vloge na upravičenem
območju vsaj 18 mesecev registriran sedež, podružnico
in/ali poslovno enoto. Samo v primeru, da se začetna
investicija nanaša na vzpostavitev nove poslovne enote
(skladno s predmetom javnega razpisa), so upravičeni
tudi tisti prijavitelji, ki bodo imeli na upravičenem območju registrirano podružnico in/ali poslovno enoto najkasneje na dan izstavitve prvega zahtevka za izplačilo;
– ki bodo investicijo izvedli na upravičenem območju;
– niso v postopku zaradi insolventnosti, prisilnega
prenehanja ali likvidacije;
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah, Uradni list RS, št. 44/07
– UPB, 51/11, 39/13 in 56/13) ter 18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU,
– niso insolventne glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo
in 10/15 – popr.);
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije;
– katerih dejavnosti niso izločene Sheme državnih
pomoči: Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014) in uredbe 651/2014/EU;
– da glede prijavitelja ali z njim povezanega podjetja v razmerju do MGRT ni podana prepoved poslovanja
v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11, 81/13
Odl. US: U-I-81/11-12);
– dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11, 108/12
– ZIS-E in 19/14) ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma;
2.2. Upravičeni projekti so:
– projekti, ki bodo nova delovna mesta, predstavljena v vlogi ustvarili najkasneje do 31. 12. 2016;
– projekti, ki v naslednjih treh letih (če gre za malo
ali srednje veliko podjetje) oziroma petih letih (če gre za
veliko podjetje) ohranjajo ustvarjena nova delovna me-
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sta ter število zaposlenih (šteto od datuma oddaje vloge
oziroma povprečje zadnjega obračunskega obdobja (od
1. 1. 2015 do 31. 12. 2015), če je to število večje);
– projekti, ki se bodo izvajali na upravičenem območju;
– projekti, za izvedbo katerih imajo prijavitelji na
dan oddaje vloge pridobljena vsa ustrezna dovoljenja
in soglasja;
– projekti, ki jih je mogoče izvesti v okviru rokov, ki
jih predpisuje ta javni razpis;
– projekti, ki se bodo izvajali v skladu z veljavno
slovensko in evropsko zakonodajo;
– projekti, katerih aktivnosti še niso bile začete pred
oddajo vloge na ta javni razpis.
3. Višina razpisanih sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2016
znaša 1.150.000,00 EUR. Sredstva so okvirno razdeljena na dva sklopa – sklop A (manjši projekti) in sklop
B (večji projekti).
Sklop

Višina razpisanih Celotni stroški investicije
sredstev
(z DDV)
Sklop A 300.000,00 EUR najmanj 10.000,00
in največ 50.000 evrov
Sklop B 850.000,00 EUR najmanj 50.001,00 evrov
in največ 500.000,00
evrov
Kolikor se po pregledu in ocenjevanju vlog ugotovi,
da bi sredstva ostala neporabljena, lahko strokovna komisija spremeni razpisano višino sredstev posameznih
sklopov ali pa prerazporedi sredstva z enega sklopa
na drugega. Sredstva so predvidena na proračunski
postavki PP 989110 – Dodatni ukrepi za problemska
območja, evidenčni projekt (EP) 1536-11-0022.
4. Pravila državnih pomoči
Sredstva po tem razpisu se bodo dodeljevala na
podlagi Regionalne sheme državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014) in njenih sprememb.
Upravičeni prijavitelji so do sredstev državnih pomoči upravičeni samo, če je vloga na javni razpis oddana pred začetkom izvajanja projekta. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva
obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti v zvezi s projektom. Začetek del pomeni bodisi začetek gradbenih
del v okviru investicije bodisi prvo pravno zavezujočo
zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo, zaradi katere investicije ni več mogoče preklicati, če do nje
pride pred začetkom gradbenih del, razen pripravljalnih
del, kakor so nakup zemljišča, pridobivanje dovoljenj in
opravljanje predhodnih študij izvedljivosti.
Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme
preseči:
– 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
– 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje
velika podjetja in
– 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika
podjetja.
Za opredelitev podjetja in njegove velikosti se
upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe komisije (EU)
št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187/2014
z dne 26. 6. 2014; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:187:FULL&from=
SL).
5. Obdobje upravičenih stroškov: obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, je proračunsko
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leto 2016. Upravičeni stroški so tisti stroški ki so nastali
in bili plačani v času od dneva oddaje vloge na ta javni
razpis do dneva, ko je bil izdan zahtevek za izplačilo
(najkasneje 28. 10. 2016).
6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški nakupa opredmetenih
in neopredmetenih osnovnih sredstev, povezani s stroški začetne naložbe.
Predmet sofinanciranja projekta po tem javnem razpisu so le upravičeni stroški. Vsebinsko so upravičeni
stroški po tem javnem razpisu naslednji:
– stroški nakupa strojev in opreme;
– stroški nakupa nematerialnih naložb, ki so prenos
tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega
znanja;
– stroški gradbenih in obrtniško-inštalacijskih del;
– stroški nakupa zgradb in zemljišč.
Zadnji/prekluzivni rok za izstavitev zahtevkov za
izplačilo v letu 2016 je 28. 10. 2016.
7. Razpisni rok in način prijave: rok za prispetje
vloge (obrazci in priloge) na naslov MGRT, Kotnikova
ulica 5, 1000 Ljubljana, je 11. april 2016, do 12. ure. Če
se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan ko je
organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto do 24. ure.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s prejetimi navodili in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav:
»Ne odpiraj –Vloga – JR HRT 2016 št. 4300-17/2015 in
s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter z navedbo
sklopa (A ali B) na katerega prijavitelj prijavlja investicijo.
8. Odpiranje vlog: odpiranje vlog se bo začelo predvidoma 13. aprila 2016. Odpiranje vlog bo na sedežu
MGRT v Ljubljani in ne bo javno. Vse v roku dostavljene
in pravilno izpolnjene in označene ovojnice bo odprla
in pregledala, popolne vloge pa tudi ocenila strokovna
komisija, ki jo za ta namen imenuje minister pristojen za
regionalni razvoj.
9. Merila
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse zahteve in pogoje
javnega razpisa bodo ocenjene na podlagi spodnjih
meril:
I. Ocena prijavitelja (skupaj največ 50 točk)
A. A. Bonitetna ocena (največ 20 točk)
B. B. Zgodovina financiranja (največ 15 točk, točke
se seštevajo)
C. C. Lokacija projekta (največ 10 točk, Vir podatkov: SURS, zadnji objavljeni mesečni podatek)
D. D. Število zaposlenih (največ 5 točk).
II. Ocena projekta (skupaj največ 50 točk)
A. Število novo ustvarjenih delovnih mest, izraženo
v delovnih urah (za mala in mikro podjetja skupaj največ 30 točk, za srednja in velika podjetja skupaj največ
20 točk)
B. Namen in cilj investicije (največ 10 točk)
C. Skladnost poslovnega načrta s cilji začetne investicije (največ 10 točk).
Do sofinanciranja bodo lahko upravičeni le projekti,
ki bodo prejeli 50 ali več točk, pri čemer se bo vloge sofinanciralo po vrstnem redu vlog, od tistih ki bodo dosegle
največ proti tistim, ki bodo dosegle manj točk, do porabe
sredstev, v skladu s predvideno dinamiko sofinanciranja
posameznih projektov.
10. Kdaj in kje lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: vsi potrebni podatki in navodila,
ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge
na javni razpis so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki
bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na
spletni strani MGRT http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministr-
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stvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/. Interesenti lahko
prevzamejo razpisno dokumentacijo brezplačno. Kot sestavni del razpisne dokumentacije veljajo tudi objavljeni
odgovori na vprašanja.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ob-1658/16
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11
– Odl. US in 111/13; v nadaljevanju: ZUJIK), v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in projektov (Uradni
list RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah
(Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12), Ministrstvo za kulturo
(v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev javnih kulturnih projektov
na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letu
2016 sofinancirala Republika Slovenija
iz proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis,
oznaka JPR-KD 2016)
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo kulturo RS, Maistrova
ulica 10, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Projektni razpis, oznaka JPR-KD 2016 je namenjen
sofinanciranju posameznih javnih projektov na področju
kulturne dediščine, ki prispevajo k dostopnosti, predstavljanju ter dodatnemu dvigu kvalitete varstva in ohranjanja kulturne dediščine.
Predmet projektnega razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih projektov izvajalcev, ki delujejo na področju
kulturne dediščine, in sicer:
– Nevladnih organizacij in oseb zasebnega prava
s področja kulture, katerih programi niso bili izbrani na
javnem pozivu z oznako JP-KAM 2015-2016;
– javnih zavodov registriranih za opravljanje javne
službe s področja varstva kulturne dediščine, ki nimajo
statusa državnega ali pooblaščenega muzeja;
– ter samozaposlenih v kulturi (fizične osebe, ki so
vpisane v razvid ministrstva za kulturo in strokovno delujejo na področju kulturne dediščine).
Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja.
V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični
obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. Namen in cilji javnega razpisa: sofinanciranje
je namenjeno podpori kulturnih projektov na področju
kulturne dediščine, ki so v javnem interesu in pokrivajo
celotno območje Slovenije, ali so zaradi posebnega
pomena za celovitost slovenskega kulturnega prostora,
pomembni za vso Slovenijo, v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: podpiranje kakovostnih, izvirnih, prepoznavnih, raznolikih projektov varovanja, predstavljanja
in dostopnosti kulturne dediščine.
4. Opredelitev pojmov
V okviru tega projektnega razpisa se uporabljajo
naslednji pojmi:
– nevladne organizacije in osebe zasebnega prava
s področja kulture so društva, ustanove in druge nevladne organizacije ter zasebni zavodi in gospodarske
družbe, ki izvajajo svojo dejavnost na področju kulturne
dediščine;
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– javni zavodi so pravne osebe, registrirane za
opravljanje javne službe s področja varstva kulturne
dediščine;
– samozaposleni v kulturi so fizične osebe, ki so
vpisane v razvid ministrstva za kulturo in strokovno delujejo na področju kulturne dediščine;
– predlagatelj projekta je odgovorni izvajalec, ki
izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje na razpisu in bo
v morebitni sklenjeni pogodbi naveden kot pogodbena
stranka (upravičena oseba).
Projekt je posamična kulturna aktivnost, ki je po
vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izvedena v letu 2016. Vsebino in celotni obseg projekta
je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca in
obveznih prilog.
Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega
projekta je znesek, ki naj bi ga za izvedbo projekta
prispevalo ministrstvo. Najvišji zaprošeni znesek sofinanciranja iz proračunskih sredstev ministrstva ne sme
presegati višine 5.000 €.
Zaprošeni znesek, ki naj bi ga za izvedbo projekta prispevalo ministrstvo tudi ne sme presegati 80 %
vseh predvidenih stroškov prijavljenega projekta.
Upravičeno stroški so tisti, ki so nujno potrebni za
kvalitetno izvedbo projekta in so vezani izključno na izvedbo prijavljenega projekta.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne
vrednosti predvidenih odhodkov (stroškov) in prihodkov
celotnega projekta, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (prihodki so enaki odhodkom).
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
5.1 Pogoji za sodelovanje na razpisu so naslednji:
– da so izvajalci pravne osebe, za katere je iz veljavnega ustanovitvenega akta (statuta) jasno razvidno,
da je njihova glavna oziroma osnovna naloga/namen
varovanje in ohranjanje kulturne dediščine v Republiki
Sloveniji;
– ali so izvajalci posamezniki, ki so vpisani v razvid
samozaposlenih v kulturi na področju varstva kulturne
dediščine in imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji;
– da izvajalci kot javni zavodi za leto 2016 s strani
ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi
programa dela in finančnega načrta ali da kot izvajalci
niso bili izbrani na javnem pozivu z oznako JP-KAM
2015-2016;
– da izvajalci ne prijavljajo vsebin projektov, ki so
že bili (so)financirani iz javnih sredstev od leta 2013 do
vključno 2016;
– da so v primeru, da so bili izvajalci pogodbena
stranka ministrstva v letih 2013, 2014 in 2015, izpolnili
vse svoje obveznosti do ministrstva;
– da izvajalci prijavijo projekt, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota ter bo v celoti realiziran v letu 2016;
– da izvajalci zagotavljajo dostopnost projekta in rezultatov javnosti ter dovoljujejo objavo osebnih podatkov
z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani
Ministrstva in uporabo za znanstveno raziskovalne namene, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06
– ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) in
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB1);
– da najvišji zaprošeni znesek za sofinanciranje predlaganega projekta iz sredstev ministrstva ne
presega višine 5.000,00 €;
– da zaprošeni znesek za izvedbo projekta, ki naj bi
ga prispevalo ministrstvo, ne presega 80 % vseh predvidenih stroškov prijavljenega projekta;
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– da so prihodki enaki odhodkom projekta;
– da izvajalci ne prijavljajo investicij in investicijskega vzdrževanja;
– da izvajalci nimajo omejitve poslovanja z Ministrstvom za kulturo na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno
prečiščeno besedilo);
– da je vloga, vključno z naslovom, v celoti napisana v slovenskem jeziku.
Ministrstvo za kulturo lahko izjemoma nakup opreme, ki je nujno potrebna za realizacijo projekta sofinancira do višine 50 % celotne višine zaprošenih sredstev oziroma do 50 % v postopku financiranja odobrenih
sredstev, pod pogojem, da bo oprema za projekt dostopna javnosti najmanj tri leta.
V primeru, da bo isti projekt prijavljalo več predlagateljev, se bo upoštevala le prva vloga, ostale pa se
zavrže.
V primeru, da bo isti predlagatelj prijavil več projektov na področju kulturne dediščine, se bo ocenjeval le
prvi projekt, ostale pa se zavrže.
5.2 Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na razpisu:
Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev iz šeste in sedme alineje točke 5.1. s podpisanima izjavama
v predpisanem prijavnem obrazcu. Izpolnjevanje ostalih pogojev preveri ministrstvo na podlagi razpoložljivih
podatkov. V primeru, da ministrstvo naknadno zahteva
originalna potrdila o izpolnjevanju splošnih pogojev po
posameznih alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku.
Izpolnjevanje razpisnih pogojev na podlagi predložene vloge ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo
izmed uradnikov, zaposlenih na ministrstvu, imenuje
minister za področje, ki je predmet razpisa. Komisija za
odpiranje vlog bo predlagala zavrženje prepoznih vlog
in vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe. Te vloge
zavrže minister s sklepom.
Predlagatelji, ki bodo podali formalno nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vlogo bodo morali dopolniti v petih dneh. Če predlagatelj vloge ne bo
dopolnil v zahtevanem roku, bo minister vlogo zavrgel
s sklepom.
6. Razpisni kriteriji
Projekt bo ocenjevan po naslednjih kriterijih:
– strokovna prepoznavnost in kakovost projekta;
– celovitost in vsebinska zaokroženost projekta;
– izkazovanje vsebin in ciljev, ki presegajo lokalne
interese in predvidena prepoznavnost v slovenskem
kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti;
– realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt;
– predvidena dostopnosti projekta ter informacij
o projektu javnosti;
Ocenjevanje in vrednotenje pravočasnih in popolnih vlog ter vlog upravičenih oseb, izvede strokovna
komisija, ki je pristojna za področje premične kulturne
dediščine.
7. Obrazložitev načina ocenjevanja
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Število
točk za posamezni razpisni kriterij je 0 točk (neustrezno)
ali 5 točk (dobro) ali 10 točk (odlično). Najnižji seštevek
točk za posamezni projekt, ki pomeni uvrstitev v izbor,
je 35 točk. Najvišje možno število prejetih točk za posamezni projekt je 50 točk.
Strokovna komisija bo po ocenjevanju in vrednotenju ustreznih vlog predlagala v sofinanciranje tiste
projekte predlagateljev, ki bodo v postopku izbire glede
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na kriterije vrednotenja dosegli najmanj 35 točk. Izmed
projektov, ki dosežejo najmanj 35 točk, bodo glede na višino razpoložljivih sredstev v sofinanciranje sprejeti tisti
projekti, ki bodo v postopku izbire oziroma ocenjevanja
dosegli višje število točk. Višina odobrenih sredstev za
projekt bo odvisna od višine prejetih točk, števila projektov in višine razpoložljivih proračunskih sredstev.
8. Obvezne priloge
Izpolnjenemu prijavnemu obrazcu številka 1 (podatki predlagatelja, sestavine prijavljene vloge in izjave
o izpolnjevanju pogojev razpisa), morajo biti predložene
še naslednje obvezne priloge:
– dokazilo (veljaven ustanovitven akt oziroma statut), iz katerega je jasno razvidno, da je glavna, oziroma
osnovna naloga/namen predlagatelja varovanje in ohranjanje kulturne dediščine v Republiki Slovenije (razen,
če je predlagatelj projekta posameznik);
– vsebinska obrazložitev predlaganega projekta iz
katere je razvidno izpolnjevanje razpisnih kriterijev (na
največ dveh straneh, do 6.000 znakov s presledki);
– podpisano, žigosano in datirano strokovno mnenje pristojnega izvajalca javne službe na področju varovanja kulturne dediščine (npr. pristojnega državnega ali
pooblaščenega muzeja, OE Zavoda za varstvo kulturne
dediščine, arhiva) o predlaganem projektu;
– strokovne reference predlagatelja s področja varstva kulturne dediščine (za leti 2014 in 2015) z dokazili
(za dokazovanje navedite natančne spletne naslove, ki
omogočajo ogled na spletu);
– podpisana, žigosana in datirana izjava sofinancerja o deležu, ki ga zagotavlja za realizacijo predlaganega projekta.
9. Razpoložljiva sredstva
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev na razpisu je 58.000 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 131115-Programi in projekti na področju kulturne dediščine (Sklep št. 621-3/2016/3 z dne
9. 2. 2016 o razrezu sredstev na proračunski postavki 131115-Programi in projekti na področju kulturne
dediščine). Dodeljena proračunska sredstva se bodo
izplačevala v skladu s sklenjeno pogodbo, na podlagi
izstavljenih zahtevkov za izplačilo. K zahtevku morajo
biti priložene kopije obračunske dokumentacije (računi,
pogodbe, potrdila o izvedenih plačilih) za posamezne
upravičene stroške, ki so dokazljivo neločljivo povezani
z izvedbo projekta.
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016 oziroma v plačilnih
rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna
RS za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS,
št. 96/15).
10. Razpisni rok: projektni razpis JPR-KD 2016 se
prične z dnem objave v Uradnem listu RS in na spletni
strani Ministrstva za kulturo, 11. 3. 2016 in se zaključi
11. 4. 2016.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa, obrazec 1 (podatki predlagatelja, sestavine prijavljene vloge in izjave o izpolnjevanju
pogojev razpisa),
– obrazec 2 (prijavni obrazec za projekt) in
– vzorec ocenjevalnega lista.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: v celoti izpolnjena oba prijavna
obrazca z obveznimi dokazili in zahtevane obvezne
priloge na papirju.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo s spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/; pod oznako JPR-KD 2016,
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kjer so na voljo tudi vsi ostali podatki, ki se nanašajo na
ta razpis. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji
v razpisnem roku tudi dvignejo v Glavni pisani Ministrstva kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana v času uradnih
ur (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
12. Oddaja vlog
Vloga mora biti izpolnjena in podpisana na originalnem obrazcu za razpisno področje in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.
Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema
pogoje, kriterije in vsa določila razpisa in razpisne dokumentacije.
Vloga mora biti v poslovnem času Ministrstva predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za
kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, najkasneje
11. 4. 2016 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Pošiljka mora
biti poslana v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani:
Ne odpiraj – Prijava na razpis z oznako JPR-KD 2016,
z navedbo razpisnega področja (Kulturna dediščina). Na
hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: uradni
naziv in naslov (sedež) oziroma v primeru, ko je prijavitelj fizična oseba, ime in priimek ter naslov.
13. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali
sprememba), ki ne bo oddana priporočeno na pošto do
vključno 11. 4. 2016 oziroma do tega dne ne bo v poslovnem času predložena glavni pisarni ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne bo vsebovala
vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa
in razpisne dokumentacije. Za nepopolno se bo štela
tudi vloga, ki bo na razpis prispela kot formalno nepopolna in je predlagatelj ne bo dopolnil v zahtevanem pet
dnevnem roku.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj,
katerega vloga ne bo izpolnjevala splošnih pogojev, določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se bo
ugotavljalo na osnovi obveznih dokazil, vloge prijavitelja
in podatkov ministrstva.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le
v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog zavrglo vse vloge
prijaviteljev:
– ki jih ne bo vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki bodo nepopolne.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje projektov o izidih razpisa obvestilo
najpozneje v dveh mesecih od zaključka odpiranja vlog,
ki se bo pričelo 15. 4. 2016 ob 8. uri. Ministrstvo bo
izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov
po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov
in projektov (Uradni list RS, št. 43/10), v okviru vrednosti, določenih v dokumentaciji tega projektnega razpisa.
15. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in
pojasnil v zvezi z razpisom: mag. Marija Brus, sekretarka, tel. 01/369-59-17, e-pošta: marija.brus@gov.si
in Dolores Mijatović, podsekretarka, tel. 01/369-59-33,
e-pošta: dolores.mijatovic@gov.si.
Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu
in elektronskih medijih Ministrstva za kulturo so vsak
ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure ter vsako
sredo od 14. do 16. ure.
Ministrstvo za kulturo
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Ob-1617/16
II. javni razpis
Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega
podjetja – P7 sop 2016
1. Izvajalec: Firma: Javni sklad Republike Slovenije
za podjetništvo.
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad.
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Kneza Koclja 22.
2. Predmet produkta – mikrokrediti
Predmet produkta so mikrokrediti za socialna podjetja, ki so skladno z določili Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP, Uradni list RS, št. 20/11, z dne 18. 3.
2011) pridobile status socialnega podjetja.
Sredstva za mikrokredite v višini 4.000.000 EUR so
zagotovljena iz Posojilnega sklada PS PIFI ESS.
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja podjetjem s statusom socialnega
podjetja v skladu z 8. členom Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP, Uradni list RS, št. 20/11, z dne 18. 3.
2011).
Mikrokrediti so namenjeni spodbujanju podjetniške
aktivnosti, ki je usmerjena v socialno aktivacijo oseb, ki
jih pojmujemo kot ranljive ali depreviligirane skupine na
trgu dela oziroma v družbi. Podjetje mora imeti sedež
v Republiki Sloveniji, kreditna sredstva pa se uporabijo
za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Splošni pogoji kandidiranja
Na razpis se lahko prijavijo podjetja s statusom
socialnega podjetja v skladu z 8. členom Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP, Uradni list RS, št. 20/11,
z dne 18. 3. 2011), ki imajo manj kakor 250 zaposlenih in
imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali
letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
Kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Podlagi za pridobitev letnega prometa in bilančne
vsote je za prijavne roke do 10. 4. 2016 izkaz poslovnega izida za leto 2014 in bilanca stanja na dan 31. 12.
2014. Za podjetja, ustanovljena v letu 2015 ali 2016,
velja, da se zanje upoštevajo podatki na podlagi bilance
stanja in izkaza poslovnega izida, ki jo vlagatelj sestavi
za obdobje od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.
Za prijavne roke od 10. 5. 2016 naprej sta podlagi
za pridobitev letnega prometa in bilančne vsote izkaz
poslovnega izida za leto 2015 in bilanca stanja na dan
31. 12. 2015. Za podjetja, ustanovljena v letu 2016, velja, da se zanje upoštevajo podatki na podlagi bilance
stanja in izkaza poslovnega izida, ki jo vlagatelj sestavi
za obdobje od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.
Na javni razpis se lahko prijavijo podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:
– opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
RS, št. 69/07 in 17/08):
– A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– B 05 – Pridobivanje premoga, C 12 – Pro
izvodnja tobačnih izdelkov, C 20.51 – Proizvodnja razstreliv, C 25.4 – Proizvodnja orožja in streliva, C 30.4 –
Proizvodnja bojnih vozil, G 46.35 – Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki, G 47.26 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki, K – Finančne
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in zavarovalniške dejavnosti, L – Poslovanje z nepremičninami in R 92 – Prirejanje iger na srečo,
– Ladjedelništvo,
– Proizvodnja in distribucija energije ter energetska infrastruktura.
– bi skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013,
z dne 18. 12. 2013, pridobljena sredstva namenila za
dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano
z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja v težavah v skladu z Zakonom o pomoči
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb
v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB 51/11, 39/13
in 56/13) in Uredbo 651/2014.
Javni razpis ne podpira projektov, s katerimi bi si
vlagatelj krepil dejavnosti, ki niso dovoljene.
Za podjetje se šteje, da je v težavah (ZPRPGDT):
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega
kapitala, pa te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih
izkazih, pa te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je družba iz prejšnjih alinej že postala plačilno
nesposobna ali če izpolnjuje pogoje za uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo.
V primeru, da družba v težavah ne izkazuje izgube
kapitala v smislu prejšnjih alinej, lahko težavo dokazuje
z naraščajočimi izgubami, povečanimi terjatvami, zmanjševanjem prodaje, povečevanjem zalog, zmanjšanjem
izkoriščenosti proizvodnih sredstev, padanjem denarnih
tokov, naraščajočimi dolgovi, naraščajočimi stroški obresti ali zmanjševanjem vrednosti premoženja.
MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije, se
ne štejejo kot podjetja v težavah v skladu z Zakonom
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni
postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje
podjetij.
Druge omejitve kandidiranja
Produkt P7 sop 2016 ne podpira podjetja:
– ki bi skladno z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013, z dne 18. 12. 2013, pridobljena sredstva
namenila za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje
države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno
povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki,
povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– ki ima neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije,
– ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za
reševanje in prestrukturiranje,
– ki ima neporavnane obveznosti do Sklada oziroma imajo neporavnane obveznosti do poslovnih bank po
razpisu Sklada z oznako P1 in P1 TIP (garancije Sklada
za bančne kredite s subvencijo obrestne mere).
3.2. Osnovni pogoji kandidiranja
Podjetje, ki kandidira za mikrokredit mora izpolnjevati naslednje osnovne pogoje:
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– imeti zagotovljen trg (dokazovanje iz tekočega/mesečnega poslovanja (bilanc in drugih izkazov)
oziroma s predložitvijo pogodb s kupci);
– zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev
podjetniške aktivnosti;
– bonitetna ocena podjetja po bonitetnem modelu
S.BON AJPES mora dosegati vsaj SB8 (upoštevana
bonitetne ocene od SB1 do SB8, pri čemer SB1 pomeni
najboljšo in SB8 najslabšo bonitetno oceno); za podjetja ustanovljena v letu 2016, ki še ne morejo pridobiti
S.BON obrazca oziroma podjetja, za katera AJPES ne
izdeluje S.BON obrazca, se ta pogoj ne upošteva;
– v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo;
– realno načrtovati pozitivni denarni tok za naslednja 3 leta.
3.3. Kreditni pogoji
Najnižji znesek kredita znaša 1.000 EUR, najvišji
znesek kredita znaša 25.000 EUR.
Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih
stroškov projekta, a največ do 25.000 EUR.
Obrestna mera, zavarovanje in ročnost kredita:
Pogodbena
fiksna obrestna mera

2,00 % p.a.

3,00 % p.a.
5,00 % p.a.

Minimalno zavarovanje
kredita:
– 5 menic podjetja in
– osebno poroštvo z neobremenjenim nepremičnim
premoženjem vsaj enega
lastnika podjetja (po lastniški strukturi do fizične
osebe), v razmerju 1:1.
– 5 menic podjetja in
– zastava terjatev iz projektnih pogodb v ustrezni
ročnosti in višini glede na
kredit
– 5 menic podjetja

Ročnost
kredita

do 5 let

do 5 let
do 5 let

Obrestno obdobje, za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno.
Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša
60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev. Začetek moratorija se prične naslednji dan po zapadlosti roka za črpanje kredita.
Način odplačevanja kredita je mesečno, obročno.
Stroški odobritve kredita se ne zaračunajo.
3.4. Pogoji za črpanje kredita
Podjetje črpa kredit po sklenitvi kreditne pogodbe in
ureditvi celotnega zavarovanja kredita.
Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega1 za
polni delovni čas, kolikor uveljavlja strošek dela kot
upravičen strošek na projektu, kar se preverja z izjavo
o zaposlenih.
Kredit se črpa za upravičene stroške nastale od
1. 1. 2016 do vključno 15. 10. 2016. Roki črpanja za
posamezni prijavni rok so določeni pod. tč. 7.
Strošek nastane z dnem sklenitve dolžniško upniškega razmerja. Črpanje kredita je v enkratnem znesku.
Mikrokredit ni namenjen poplačilu že obstoječih kreditov ali lizing pogodb vlagatelja. S sredstvi odobrenega
kredita ni dovoljena refundacija že plačanih obveznosti
vlagatelja.

1
V skladu s 66. členom Zakona o delovnih razmerjih,
veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih,
da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic
in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas.«
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Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po
tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti povezana z vlagateljem več kot 25 %.
Kadar družinski član2 prvotnega lastnika prevzame
malo podjetje, se opusti pogoj, da se morajo sredstva
kupiti od tretjih oseb, ki niso povezane s kupcem.
4. Upravičeni stroški
Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni
omejena.
Stroški so upravičeni, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni
za njegovo izvajanje in so v skladu z njegovimi cilji;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja oziroma gospodarstvenika;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti
in nacionalnimi predpisi.
Upravičeni stroški so stroški:
Stroški oseb, zaposlenih na projektu
1. stroški plač in druga povračila stroškov dela
za osebe, zaposlene na projektu;
Stroški storitev
2. stroški storitev se morajo nanašati na vsebino projekta in jih upravičencu zagotavljajo tretje osebe
(torej niso povezane z upravičencem), predstavljajo pa
npr. naslednje stroške:
– svetovalne storitve,
– projektno vodenje in koordinacija projekta (lahko
že ob prijavi na razpis itd.) s strani tretjih oseb, ki niso
povezane z upravičencem, imajo pa ustrezne izkušnje,
ali s področja mentoriranja/svetovanja/coachinga na področju socialnega podjetništva, ali da je ustanovil/ vodil
socialno podjetje, ali da ima izkušnje z doseganjem
družbenih učinkov,
– prevajalske storitve,
– storitve izobraževanja in usposabljanja,
– svetovanja s področja IKT,
– administrativno tehnične storitve,
– storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj,
ocen, strokovnih mnenj in poročil,
– storitve s področja informiranja in obveščanja javnosti (npr. stroški organizacije in izvedbe dogodkov, seminarjev ter delavnic, oglasi, objave, spletne strani itd.).
Posredni stroški
3. posredni stroški v pavšalnem znesku, ki so
povezani z neposrednimi aktivnostmi projekta in so preverljivi (kot so pisarniški material, čistilni material in storitve, energija, voda, telefon, komunalne storitve, stroški
najema poslovnih prostorov in opreme ipd.) v skupni
vrednosti do 15 % neposrednih upravičenih stroškov
oseb, zaposlenih na projektu (stroškov iz točke 1) in
stroškov storitev (stroškov iz točke 2).
Stroški opreme
4. stroški nakupa strojev, opreme in pohištva, ki
ne smejo presegati 15 % celotnih upravičenih stroškov
(dopolnilno financiranje, ki spada v obseg Evropskega
sklada za regionalni razvoj);
Stroški amortizacije
5. stroški amortizacije sredstev, ki se amortizirajo in so upravičeni izključno za čas trajanja projekta,
če pri pridobitvi teh sredstev niso bila uporabljena javna
sredstva.
2
Člani družine; oče, mati ali njihov partner, otrok, posvojenec ali njihov partner, brat, sestra ali njihov partner,
vnuki ali njihovi partnerji.
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Med upravičene stroške ne spada nakup cestno
transportnih sredstev, povratni davek na dodano vrednost ter obresti na dolgove.
Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na območju
Republike Slovenije.
Državna pomoč po pravilu de minimis se odobri le
za upravičene stroške projekta, nastale od 1. 1. 2016
do vključno 15. 10. 2016. Za datum nastanka stroška se
šteje nastanek dolžniško upniškega razmerja.
5. Vsebina vloge
1. Prijavni list za mikrokredit s prilogo (spletni obrazec, ki je na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si/) izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski
obliki, skladno z navodili spletnega obrazca.
2. a. Predstavitveni načrt,
b. Finančna priloga,
c. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida skladna z zadnje objavljenimi računovodskimi izkazi-AJPES. Za prijavne roke do 10. 4. 2016 se priloži izkaz
poslovnega izida in bilanca stanja iz katerih sta razvidni
poslovni leti 2014 in 2013, za prijavne roke od 10. 5.
2016 naprej se priloži izkaz poslovnega izida in bilanca
stanja iz katerih sta razvidni poslovni leti 2015 in 2014.
Za podjetja ustanovljena v letu 2016 in podjetja, katera
niso zavezana k oddaji bilanc na AJPES, se ta del vsebine vloge ne upošteva;
3. Bonitetno dokazilo (datum izdaje bonitetnega
dokazila ne sme biti starejši od 75 dni glede na datum
oddaje vloge):
S.BON-1 AJPES. Vlagatelji lahko za dokazilo bonitetne ocene predloži eS.BON obrazec (spletna bonitetna
informacija). Za prijavne roke do 10. 4. 2016 se upošteva
bonitetna ocena na podlagi letnega poročila za leto 2014.
Za prijavni rok od 10. 5. 2016 se upošteva bonitetna ocena na podlagi letnega poročila za leto 2015. Za podjetja
ustanovljena v letu 2016, ki še ne morejo pridobiti S.BON
obrazca oziroma podjetja, za katera AJPES ne izdeluje
S.BON obrazca, se ta del vsebine vloge ne upošteva.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od
št. 1 do št. 3 in predložena v fizični obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena
oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti
enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in
elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika
prijavnega lista.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo vsebinsko vezano na vlagatelja in vlogo.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan
k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ
3 dni) ne bo dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje splošnih in osnovnih pogojev
iz razpisa, se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno
skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati
na celotno dokumentacijo vloge in na podatke potrebne
za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
6. Oddaja vlog
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali
neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom »Ne
odpiraj – Vloga za mikrokredit – P7 SOP 2016«.
Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada
(Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3. nadstropje) je možna vsak delovni dan v recepciji med 9. in 14. uro.
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7. Roki za predložitev vlog, črpanje kredita in nastanek upravičenih stroškov
Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo
vloge: 31. 3. 2016, 10. 4. 2016, 10. 5. 2016, 10. 7. 2016
in 10. 9. 2016, s skrajnim rokom črpanja kredita 10. 10.
2016 in skrajnim rokom nastanka upravičenih stroškov
15. 10. 2016.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig
odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem
roku ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev
vlog. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum,
vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.
Vloge, ki bodo prispele po prijavnem roku 10. 9.
2016, se kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena,
kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji
vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
8. Odpiranje vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od
navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
9. Merila za izbor
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za
kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi
naslednjih meril:
– zaposlovanje oseb iz ranljivih skupin,
– vključitev širše družbene skupnosti v izvedbo projekta,
– prepoznavnost socialnega podjetja,
– strategija trženja,
– reference in zaposlenost vodje projekta,
– zagotavljanje trajnosti,
– vključenost ustreznega strokovnega svetovanja
v projekt, izvedenega s strani tretje osebe (ki torej ni
povezana z upravičencem in ima ustrezne izkušnje, ali
s področja mentoriranja/svetovanja/coachinga na področju socialnega podjetništva, ali da je ustanovil ali vodil
socialno podjetje, ali da ima izkušnje z doseganjem
družbenih učinkov).
Podrobno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije pod poglavjem »III.
Merila za izbor končnih prejemnikov«.
Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne in
ustrezne vloge, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in po
oceni meril dosegajo vsaj 50 točk od možnih 100 točk,
poda predlog direktorici Sklada za odobritev oziroma
neodobritev vloge.
V primeru, da je za odobrene vloge potrebnih več
finančnih sredstev kot jih predvideva javni razpis, imajo
pri odobritvi prednost tisti vlagatelji, ki dosežejo večje
število točk. V primeru istega števila točk imajo prednost
vloge, ki so pridobile več točk pri merilu števila zaposlenih oseb iz ranjivih skupin.
Komisija Sklada lahko predlaga neodobritev vloge
v primeru nedoseganja ciljev prijaviteljev v okviru že
podprtih projektov v preteklih petih letih, oziroma, če
oceni, da je izpostavljenost do projektov iz preteklih
podprtih instrumentov previsoka.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma s sklepom o neodobritvi vloge.
10. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Komisija za dodelitev sredstev bo po merilih za izbor
ocenjevala le pravočasne, popolne in ustrezne vloge.
Sektor za finančne spodbude Sklada bo, najkasneje v roku 30 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval
vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi mikrokredita
Sklada.
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Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletni strani Sklada.
Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi mikrokredita Sklada je možno sprožiti upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije.
Na podlagi pozitivnega sklepa o odobritvi mikrokredita bo Sklad s podjetjem podpisal kreditno pogodbo in
uredil zavarovanje kredita.
Izpolnjevanje osnovnih pogojev vlagatelja, v skladu z 8. členom splošnih pogojev poslovanja Sklada, bo
komisija za dodelitev sredstev preverila tudi pred podpisom kreditne pogodbe. V primeru, da se bo ugotovilo, da
podjetje ne izpolnjuje pogojev, pogodba ne bo sklenjena.
11. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor končnih upravičencev, vzorec prijavnega lista s prilogami in vzorec
kreditne pogodbe.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki
na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na
spletni strani www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-83,
02/234-12-74, 02/234-12-59 in 02/234-12-64 ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
12. Pravna podlaga za izvedbo produkta, de minimis pomoč in udeležba evropskega socialnega sklada
Slovenski podjetniški sklad objavlja produkt mikrokrediti P7 2015 na način javnega razpisa na podlagi
Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list
RS, št. 102/07 ZPOP-1 in spremembe), Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in spremembe),
Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07,
43/08, 71/09), Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za leto 2016 (sklep Vlade
RS, št. 47602-33/2015/6 z dne 15. 1. 2016) in Splošnih
pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada
(22. 4. 2015 veljavni z dne 29. 7. 2015), Uredbe komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije
L 352/1), Uredba komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17.
Junij 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(Uradni list Evropske unije L 187/1), Mnenja o skladnosti
sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih
spodbud MGRT – de minimis« Ministrstva za finance,
Sektor za spremljanje državne pomoči (št. priglasitve:
M001-2399245-2015), Zakona o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni
list RS, št. 44/07, št. 51/11, 39/13 in št. 56/13), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in
spremembe), Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020
(št. 3030-4/2015/8 z dne 22. 4. 2015) ter Poslovni načrt
programa instrumentov finančnega inženiringa za mala
in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji – PIFI za
obdobje 2009–2013 (sprejet v osnovni verziji s sklepom
Vlade RS, št. 30200-2/2009/5 z dne 22. 10. 2009 in nadaljnje spremembe), so bili dne 29. 12. 2015 skladno
s sklepom Vlade RS št. 30200-3/2015/8 z dne 23. 12.
2015 izvedeni redakcijski popravki dokumenta Dopolnjen Poslovni načrt programa instrumentov finančnega
inženiringa za mala in srednje velika podjetja v Republiki
Sloveniji za obdobje 2009–2013 in usklajeni med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Organom
upravljanja; soglasje Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo št. 302-1/2016/5.
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Mikrokredit, ki je predmet tega javnega razpisa,
ima status državne pomoči de minimis, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013
ter na podlagi mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči, podane s strani Ministrstva za finance,
Sektor za spremljanje državne pomoči (št. priglasitve
M001-2399245-2015) z dne 14. 5. 2015. Šteje se, da
je pomoč de minimis ne glede na datum plačila podjetju dodeljena takrat, ko se dodeli zakonska pravica do
njenega prejema.
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju
– končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis
ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju
treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost
100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem
cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se uporabljati
za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj
v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da
izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje;
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino
glasovalnih pravic;
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih
alinei, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako
»enotno« podjetje.
V skladu s 5. členom Uredbe komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske
unije L 352/1) se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de minimis do zgornje dovoljene meje
(200.000 EUR oziroma 100.000 EUR za podjetja, ki
delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu),
ne sme pa se kumulirati z državno pomočjo v zvezi
z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za
isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno
kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali
znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupnih izjemah ali sklepu
Komisije. Pomoč de minimis, ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni
mogoče pripisati, se lahko kumulira z drugo državno
pomočjo, dodeljeno na podlagi uredbe o skupinskih
izjemah ali sklepa Komisije.
Bruto ekvivalent nepovratnih sredstev je izračunan
na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dodelitvi pomoči.
Vlagatelji katerih vloge bodo odobrene, bodo morali:
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom
v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 5 let od
datuma prenehanja kredita, za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan
zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad;
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega
razpisa.
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Mikrokredit in Evropski socialni sklad
Sredstva za izvajanje razpisa prispeva sklad Posojilni sklad PS-PIFI-ESS.
»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer
iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja
v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete 4: Enakost
možnosti in spodbujanje socialne vključenosti; prednostne usmeritve 4.1. Enake možnosti na trgu dela in
krepitev socialne vključenosti«.
Slovenski podjetniški sklad
Št. 8020-4/2016-4

Ob-1625/16

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju:
Sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96,
60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in 47/02), 10. člena
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12, v nadaljevanju:
ZSRR-2), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada z dne 19. 3. 2015 (v nadaljevanju: Splošni pogoji Sklada), Pravilnika o dodeljevanju
spodbud Sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in
dopolnitvami ter Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2016 in 2017 (postavke za leto 2016 – v nadaljevanju: PFN), objavlja
javni razpis za
pred-financiranje projektov z odobrenimi
evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF 2016
1. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa za pred-financiranje
projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016
– PF 2016 (v nadaljevanju: javni razpis) je dodeljevanje
posojil za pred-financiranje projektov upravičencev (v nadaljevanju: vlagatelj/upravičenec), ki so bili uspešni na
razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev in že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.
2. Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je
2.000.000,00 EUR.
3. Namen razpisa je spodbujanje projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi iz programskih obdobij
2007–2013 in 2014–2020.
4. Cilj razpisa je zagotoviti sredstva za izvedbo
projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi in posledično temu spodbujanje enakomernega regionalnega
razvoja in razvoja podeželja, ohranjanje enakomernejše
poseljenosti, skladnejše razvitosti ter večje zaposljivosti
v regijah Republike Slovenije.
2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa.
– Prijavni obrazec PF, ki je izdelan v elektronski
obliki in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti ter
ga skupaj z zahtevanimi prilogami posredovati na Sklad.
– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje navodila za ureditev dokumentacije za prijavo na navedeni
javni razpis, in vzorce, in sicer:
– vzorec posojilne pogodbe, ki ga je potrebno
parafiranega s strani odgovorne osebe priložiti ob prijavi,
– vzorec zahtevka za nakazilo, ki je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno predložiti ob črpanju posojila in je dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.
regionalnisklad.si/razpisi/obrazci, skupaj z navodili za
črpanje posojil,
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– vzorec poročila o projektu, ki je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega
natisniti ter ga v roku 1 meseca po zaključku projekta
posredovati na Sklad. Po zaprtju javnega razpisa bo
dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci ter
– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta
dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi, prav tako se ju lahko v času od objave
do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu
Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo
v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, na
tel. št. 01/836-19-53.
3. Rok in način prijave
1. Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih
sredstev, najdlje do 15. 11. 2016.
2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj lahko odda vlogo od ponedeljka, 11. 4.
2016 dalje, priporočeno po pošti ali osebno na sedežu
Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje
vloge na sedežu Sklada, vloga oddana na delovni dan,
do 14. ure.
– Vlagatelj mora posamezno vlogo oddati v zaprti
in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici
z oznako »ne odpiraj – vloga PF«, iz katere mora biti
jasno razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in
čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen ali s strani
pošte, kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali
tajništva Sklada, kolikor je vloga oddana osebno na
sedežu Sklada.
4. Razpisni pogoji
4.1 vlagatelji
1. Vlagatelj mora biti registriran, oziroma mora
imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter dejavnosti, ki je predmet projekta (odvisno od narave del).
Vlagatelji in upravičenci do ugodnega posojila
so:
1. pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina in/ali samoupravna narodna
skupnost, kot so:
– raziskovalne in razvojne ustanove,
– ustanove za izobraževanje in usposabljanje,
– ustanove zdravstvenega varstva,
– ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine,
– lokalne in regionalne razvojne agencije,
– lokalne akcijske skupine, itd.,
2. nevladne organizacije, kot so:
– združenja,
– fundacije,
– zbornice (gospodarske, kmetijske, obrtne,
industrijske ...),
– društva, itd.,
– 3. grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe,
4. pravne osebe zasebnega in javnega prava,
ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, kot so:
– socialna podjetja,
– lokalne in regionalne razvojne agencije, registrirane kot:
– podjetja,
– lokalne turistične organizacije,
– organizacije za usposabljanje, itd,
5. javne ustanove za gospodarski razvoj, javna
podjetja ter druge pravne osebe, kjer imajo država, obči-
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na ali samoupravna narodna skupnost delež v lastništvu
vlagatelja,
6. samoupravne narodne skupnosti.
2. Na javni razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki
so registrirani pred 1. 7. 2015.
3. Upravičeno območje tega razpisa je ozemlje
Republike Slovenije, in sicer lahko Sklad dodeli posojila za realizacijo projektov, ki se izvajajo na ozemlju Republike Slovenije, upravičencev iz Republike Slovenije
in slovenskih partnerjev v čezmejnih programih, ki so
kandidirali na razpisih za pridobitev evropskih sredstev
in bili pri tem uspešni.
4. Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki:
4.1 nima izpolnjenih zapadlih obveznosti do
Sklada, Republike Slovenije oziroma do Finančne
uprave RS;
4.2 je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;
4.3 je insolventen glede na 2. točko tretjega
odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 13/14 – ZFPPIPP-UPB8, 10/15);
4.4 je v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB, s spr. in dop.) in
18. točki 2. člena Uredbe o skupinskih izjemah1 oziroma 14. točki 2. člena Kmetijske uredbe za skupinske
izjeme2 ali v postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil
prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju;
– Mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo
manj kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot
podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni
pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij;
4.5 je v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
4.6 ne izpolnjuje ostalih pogojev, določenih v tem
razpisu.
4.2 Pogoji prijave
1. Vlagatelj mora projekt prijaviti na prijavnem
obrazcu PF, skupaj z zahtevanimi prilogami.
2. Za formalno popolno vlogo šteje vloga, vložena v zaprto in pravilno označeno ovojnico, poslana po
pošti ali osebno oddana v tajništvo Sklada, ki vsebuje
vso zahtevano dokumentacijo, navedeno v 5. poglavju
z naslovom vsebine vloge.
3. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in
prijavljeni projekt.
4. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku,
finančni zahtevek pa izražen v EUR.
5. Podlaga za dodelitev posojila upravičencu je
dokument (sklep, odločba oziroma drug pisni dokument)
1
Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba o skupinskih izjemah).
2
Uredba 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 nadaljevanju: Kmetijska uredba za skupinske izjeme).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
o odobrenih evropskih sredstvih in sklenjena pogodba
za ta odobrena sredstva.
6. Upravičeni in neupravičeni stroški so tisti, ki
so v skladu s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta.
7. Predmet prijave na javni razpis je lahko tudi
projekt, s katerim je vlagatelj v zadnjih 2 letih že kandidiral na javnih razpisih Sklada, vendar prijavlja na ta
razpis novo zaključeno fazo projekta.
8. Najvišja skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada po ukrepu pred-financiranja je lahko
250.000,00 EUR.
9. Vlagatelj lahko po tem javnem razpisu prejme
posojilo za upravičene stroške projekta, ki jih pri Skladu
še ni uveljavljal in zanje še ni prejel izplačanih evropskih
sredstev.
10. Sklad lahko vlagatelja pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega
projekta.
4.3 Finančni pogoji
1. Vlagatelj za projekt lahko s strani Sklada po
tem javnem razpisu pridobi posojilo v skupni višini do
80 % pogodbene vrednosti odobrenih evropskih sredstev vlagatelju, vendar največ 100.000,00 EUR.
2. Posojilo se dodeljuje v EUR.
3. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljeno posojilo izkazovati
sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja
pogodbenega razmerja.
4. Zaprošeno posojilo mora biti v višini najmanj
5.000,00 EUR.
5. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do
Sklada ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega
premoženja Sklada. Vrednost namenskega premoženja
Sklada na dan 31. 12. 2015 znaša 97.584.713,69 EUR.
6. Upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenim posojilom in dejansko pogodbeno vrednostjo
projekta.
7. Posojilni pogoji
Višina posojila (v EUR) Obrestna mera
min. 5.000,00
veljavna referenčna obremaks. 100.000,00
stna mera za izračun državnih pomoči* + 1,00 % letno
* Referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči
na dan 1. 3. 2016 znaša 1,06 %.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
– Upravičenec vrne posojilo 8 dni po vsakokratnem
prejemu evropskih sredstev in najkasneje 3 leta po podpisu posojilne pogodbe.
– Obresti se plačujejo mesečno.
4.4 Urejanje zavarovanja in pogoji sklepanja posojilne pogodbe
1. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dodelitve posojila. Stroški sklepanja posojilne pogodbe,
zapisa posojilne pogodbe v notarski obliki, zavarovanja
posojila in vodenja posojila bremenijo upravičenca in so
opredeljeni v Tarifnem pravilniku Sklada, izsek cenika je
dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/predpisi.
2. Upravičenec, ki bo prejel odločbo o dodelitvi
posojila, bo sklenil posojilno pogodbo v obliki notarskega
zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti.
3. Upravičenec se v posojilni pogodbi zaveže,
da bo po prejemu evropskih sredstev le-ta 8 dni po vsakokratnem prejemu nakazal Skladu za delno ali celotno
poplačilo posojila Sklada.
4. Upravičenec posojilo zavaruje z menicami
in izvršnico. Pred sklepanjem posojilne pogodbe mora
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upravičenec v skladu z navodili iz odločbe o dodelitvi
posojila posredovati:
– 5 bianco podpisanih menic skupaj s 5 meničnimi
izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic,
– overjeno izvršnico in
– pridobljeno soglasje Ministrstva za finance k zadolževanju v letu črpanja, kolikor ga je upravičenec zavezan pridobiti v skladu z Uredbo o pogojih in postopkih
zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 112/09).
5. Rok sklenitve posojilne pogodbe je do 45 dni
od datuma odločbe o dodelitvi posojila. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenca rok
tudi podaljša.
6. Če upravičenec, ki mu je bilo posojilo dodeljeno, ne bo pristopil k podpisu posojilne pogodbe
v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko
odstopil od dodelitve posojila in od sklenitve posojilne
pogodbe.
4.5 Pogoji črpanja posojila
1. Črpanje posojila:
– upravičenec mora dokumentacijo za črpanje
posojila pred izvedbo črpanja čim prej in najkasneje
5 delovnih dni pred iztekom roka posredovati Skladu.
Vsi predloženi dokumenti morajo biti v skladu z določili
javnega razpisa in navodili za črpanje posojil, ki so objavljena na povezavi http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci,
– se začne po podpisu posojilne pogodbe v notarski obliki in ureditvi zavarovanja ter predložitvi:
– izpolnjenega in podpisanega zahtevka (original), ki vključuje tudi izjavo, da so vsa dokazila in izvedena dela v skladu z določili javnega razpisa,
– se izvede z nakazilom posojila na račun upravičenca.
2. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 30 dni
od dneva sklenitve posojilne pogodbe. Ob utemeljenem
razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok 1 krat za največ 45 dni tudi podaljša.
3. Upravičenec, ki je zavezan pridobiti soglasje
k zadolževanju, mora črpati posojilo v letu, za katerega
je pridobil soglasje k zadolževanju in sklenil posojilno
pogodbo.
4. Če upravičenec ne bo v določenem roku in na
dogovorjeni način dostavil ustrezne dokumentacije za
črpanje posojila, se bo upoštevalo, da je enostransko
odstopil od dodeljenega posojila.
4.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Upravičenec mora o poteku projekta Skladu poročati najkasneje v roku 1 meseca po zaključku
projekta in v ta namen posredovati izpolnjen obrazec
Poročilo o projektu.
2. Upravičenec se v posojilni pogodbi zaveže,
da bo zagotovil primeren prostor za namestitev oznake
Sklada, pri čemer lahko, po predhodnem soglasju Sklada, na svoje stroške, namesti oznako ali označevalno
tablo drugačnih dimenzij. Hkrati se zaveže, da bo Sklad
obvestil o otvoritvi projekta ter ob informiranju širše javnosti (npr. v člankih, na tiskovnih konferencah …) podal
informacijo o sodelovanju Sklada pri projektu.
3. Upravičenec se v posojilni pogodbi zaveže,
da bo dodeljeno posojilo porabil skladno z namenom
njegove dodelitve.
4. Upravičenec se v posojilni pogodbi zaveže,
da bo omogočil nadzor nad porabo posojila tako, da bo
vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled
v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt.
5. Upravičenec bo omogočil Skladu pregled projekta.
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6. Sklad ima pravico odpovedati ali odložiti črpanje posojila in ne glede na pogodbeno dogovorjeni
rok zapadlosti posojila odstopiti od posojilne pogodbe
ter zahtevati predčasno vračilo posojila s pripadajočimi
zamudnimi obrestmi po Zakonu o predpisani obrestni
meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07), kolikor
ugotovi kršitve v skladu s 26. členom Splošnih pogojev
Sklada ali določil javnega razpisa.
7. Sklad lahko od vlagatelja oziroma upravičenca, na njegove stroške ali na stroške Sklada, zahteva
dodatno dokumentacijo, kot je npr. izdelava strokovnega
mnenja o projektu.
8. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do roka,
ki je določen v pogodbi o sofinanciranju projekta. Rok
za zaključek projekta se opredeli v odločbi in posojilni pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta je v skladu
z rokom, določenim v pogodbi o odobritvi evropskih
sredstev.
5. Vsebina vloge
1. Ustrezno izpolnjen, s strani odgovorne osebe
podpisan in žigosan Prijavni obrazec PF.
2. S strani odgovorne osebe parafiran vzorec
posojilne pogodbe.
3. Izpisek iz sodnega registra, dokazilo o registraciji vlagatelja.
4. Sklep/odločba oziroma dokument o odobrenih
evropskih sredstvih.
5. Pogodba o odobrenih evropskih sredstvih.
6. Vlagatelji, ki oddajo vlogo do 31. 5. 2016,
priložijo Izkaza poslovnega izida za obdobje od 1. 1. do
31. 12. 2015 in Bilanco stanja na dan 31. 12. 2015, za
vse, ki oddajo vlogo po 31. 5. 2016 bo Sklad sam pridobil podatke iz javno dostopnih evidenc. Kolikor jih Sklad
iz javno dostopnih evidenc ne bo uspel pridobiti oziroma
bodo pridobljeni podatki nepopolni ali neustrezni, bo
le-te moral vlagatelj predložiti sam ali dopolniti.
7. Originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda
krajevno pristojna Finančna uprava RS, ki ni starejše
od meseca dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.
8. Pojasnilo z navedbo finančnega vira za pokritje stroškov iz naslova obresti in vodenja posojila.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo na svoje ali vlagateljeve stroške, kot je npr.
dokumentacija za ugotovitev popolnosti vlog, itd.
6. Merila za ocenjevanje
1. Posamezni projekt lahko skupaj prejme
100 točk, in sicer po naslednjih kriterijih:
– Koeficient razvitosti občine sedeža vlagatelja
za leto 2016 – 25 točk:
– Koeficient 0,80 ali manj – 25 točk
– Koeficient 0,81 – 0,85 – 23 točk
– Koeficient 0,86 – 0,90 – 21 točk
– Koeficient 0,91 – 0,95 – 19 točk
– Koeficient 0,96 – 1,00 – 16 točk
– Koeficient 1,01 – 1,05 – 13 točk
– Koeficient 1,06 – 1,10 – 10 točk
– Koeficient 1,11 – 1,15 – 7 točk
– Koeficient 1,16 – 1,20 – 5 točk
– Koeficient 1,21 in več – 3 točke.
– Število sodelujočih partnerjev pri projektu
z odobrenimi evropskimi sredstvi – 30 točk:
– 5 partnerjev in več – 30 točk,
– 2 do 4 sodelujočih partnerjev – 20 točk,
– 1 partner (vlagatelj) – 15 točk.
– Višina celotnih prihodkov vlagatelja v letu 2015
v EUR – 40 točk:
– nad 1.000.000,00 EUR – 40 točk,
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– od 500.000,00 EUR do 1.000.000,00 EUR
– 30 točk,
– od 250.000,00 EUR do 500.000,00 EUR –
20 točk,
– pod 250.000,00 EUR – 15 točk.
– Delež dolgov v financiranju glede na podatke
iz Bilance stanja na dan 31. 12. 2015 v % – 5 točk,
– pod 50,00 % – 5 točk,
– od 50,00 % do 84,99 % – 3 točke,
– od 85,00 % do 100,00 % – 1 točka,
– nad 100,00 % – 0 točk.
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj
40 točk.
7. Obravnava vlog
7.1 Način obravnave vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi
pogoji Sklada.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled
in obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje direktor Sklada. Komisija bo o odpiranju vlog in izboru
upravičencev vodila zapisnik. Podatki iz posamezne
vloge so uradna tajnost.
3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu oddaje
vloge. Odpiranje je praviloma vsak ponedeljek, do porabe sredstev. Odpiranje ni javno. Za pravočasno vlogo
se šteje vloga z datumom na ovojnici od vključno 11. 4.
2016 dalje. Vloge se uvrstijo na seznam prejetih popolnih vlog glede na datum in uro prejete popolne vloge, za
kar se uporablja datum in čas (ura in minuta) iz ovojnice prejete popolne vloge ali popolne dopolnitve vloge.
Popolne vloge se ocenijo po vrstnem redu uvrstitve na
seznam.
4. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo
dopolnjene v predpisanem roku in v času razpoložljivih
sredstev. Popolne vloge pridobijo najmanj 2 oceni na
podlagi meril za ocenjevanje, navedenih v 6. poglavju.
Komisija bo vlogi dodelila povprečno oceno dveh ocen.
Financirane bodo popolne vloge po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki bodo dosegle 40 ali več točk, do
porabe razpisanih sredstev. Vloge, ki po ocenitvi na
podlagi meril za točkovanje ne dosežejo skupno najmanj
40 točk, se kot neutemeljene zavrnejo.
5. Pri dveh ali več hkrati oddanih popolnih vlogah, ki bi dosegle enako število točk in bi se lahko
uvrstile na rep upravičencev za dodelitev (črpanje t.i.
ostanka) se upošteva tudi dodaten kriterij: število doseženih točk po 1. merilu – koeficient razvitosti občine
sedeža vlagatelja za leto 2016. Če je potrebno, Sklad na
koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti
zadevnih konkurentov. Kolikor za zadnje uvrščeno vlogo
ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo komisija predlagala dodelitev posojila v obsegu razpoložljivih
sredstev (primer: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR,
razpoložljiv obseg sredstev zgolj še 25.000,00 EUR,
zato je možna dodelitev v višini 25.000,00 EUR).
6. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku
8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.
7. Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva
prejema poziva za dopolnitev ne dopolnijo ali jih neustrezno dopolnijo, se kot nepopolne zavržejo.
8. Prehitro in prepozno prispele vloge, se zavržejo in jih bo Sklad vrnil vlagatelju.
9. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
7.2 Obvestilo o rezultatih obravnave vlog
1. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni z odločbo, praviloma v roku do 45 dni od odpiranja
vlog.
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2. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb
odloči direktor Sklada.
3. Sklad z odločbo o dodelitvi posojila izda tudi
navodilo o načinu sklenitve posojilne pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in potrebno dokumentacijo za sklenitev
posojilne pogodbe.
4. Zoper odločbo Sklada je možna pritožba
v roku 8 dni od prejema odločbe. O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predmet
pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Ribnica
Št. 133/2016

Ob-1641/16
Drugi javni razpis

kreditov in garancij za mikro, mala
in srednja podjetja v okviru regijske
garancijske sheme za Podravje
1. Izvajalec javnega razpisa: izvajalec javnega razpisa je Mariborska razvojna agencija p.o., Pobreška
c. 20, 2000 Maribor (v nadaljevanju MRA).
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa:
javni razpis je objavljen na osnovi Splošnih pogojev
delovanja Regijske garancijske sheme v Podravju,
Pravilnika Slovenskega regionalno razvojnega sklada
o delovanju regijskih garancijskih shem (št. dokumenta
012-15/2014-13 z dne 2. 4. 2015), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni
list RS, št. 20/11 in 57/12), Zakona o javnih financah
(ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12,
46/13 – ZIPRS1314-A in 101/13), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada
št. 012-3/2015-3 z dne 19. 3. 2015 (v nadaljevanju:
Splošni pogoji), Pravilnika o dodeljevanju spodbud sklada št. 012-4/2015-3 z dne 19. 3. 2015 ter spr. in dop.
z dne 2. 4. 2015 in 12. 8. 2015 (v nadaljevanju: Pravilnik o spodbudah), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014
z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov
107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187, z dne
26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba o splošnih
skupinskih izjemah), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne
spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14 (v
nadaljevanju: Regionalna uredba) ter Uredbe Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
pri pomoči de minimis (Uradni list EU L št. 352, z dne
24. 12. 2013) (v nadaljevanju: Uredba »de minimis«),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2016, DP2016
(Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, ZIPRS1617 (Uradni list RS, št. 96/15), Odločba o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko
območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico (Uradni list RS, št. 53/13) in Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju
2013–2018 (sklep Vlade RS št. 30200-1/2013/4 z dne
10. 10. 2013).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske
sheme za Podravje (RGSPD) za bančne kredite, ki jih
MRA razpisuje v sodelovanju z bankami. Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov
v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki
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bank so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih
bank v RGS za Podravje.
Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti
v Podravski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti,
vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega
gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje
velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih
zahtev za zavarovanje kreditov, idr.
Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki
delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije
Podravje (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija obsega naslednje občine: Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče - Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole,
Mestna občina Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem
polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane,
Mestna občina Ptuj, Rače - Fram, Ruše, Selnica ob
Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše,
Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti
Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih
goricah, Sveti Tomaž, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.
Skupen garancijski potencial RGSPD znaša
2.264.868,56 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega
sklada (v nadaljevanju: sklad), ki na dan objave tega
razpisa znaša 1.132.434,28 EUR in predvidenega multiplikatorja 4.
Mariborska razvojna agencija p.o. je hkrati s tem
razpisom v Uradnem listu RS, št. 19/2016 z dne 11. 3.
2016 objavila tudi drugi javni razpis za sofinanciranje
manjših začetnih naložb v letu 2016 (v nadaljevanju:
razpis manjše začetne naložbe), ki je namenjen gospodarskim subjektom, ki imajo sedež oziroma registriran
del v naslednjih občinah iz statistične regije Podravje:
Kungota, Hoče - Slivnica, Mestna občina Maribor, Pesnica, Ruše in Selnica ob Dravi. Ta podjetja lahko kandidirajo za sredstva po obeh razpisih, eden od pogojev
za pridobitev nepovratnih sredstev po razpisu manjše
začetne naložbe pa je pridobitev kredita z garancijo po
tem razpisu.
4. Splošni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Vrsta državne pomoči
Državna pomoč po tem razpisu se izvaja po dveh
shemah. Kolikor je garancija po tem razpisu izdana
v kombinaciji s sofinanciranjem manjših začetnih naložb z nepovratnimi sredstvi na podlagi instrumenta
1A – sofinanciranje manjših začetnih naložb, Programa
spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico
v obdobju 2013–2018, se uporablja za kredit in garancijo regionalna državna pomoč po prijavljeni shemi BE01-5940117-2015. V ostalih primerih se uporablja državna pomoč »de minimis« po prijavljeni shemi
M001-5940117-2014.
Za dodeljevanje državne pomoči po shemi Regionalne državne pomoči se uporabljajo Določbe o regionalnih državnih pomočeh iz poglavja II. Pravilnika o dodeljevanju spodbud, za dodeljevanje državne pomoči po
shemi »de minimis« pa Določbe o »de minimis« pomoči
iz poglavja III. navedenega pravilnika.
4.2. Opredelitev prijaviteljev
4.2.1. Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje
velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter
zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran
del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na
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dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, s spremembami) ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09
s spremembami) (v nadaljevanju: upravičeni prijavitelji).
Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem
podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) in ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.
Za opredelitev velikosti se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014
z dne 17. junija 2014, ki je objavljena na spletni strani:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=urise
rv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SLV.
4.2.2. Neupravičeni prijavitelji
Ne glede na določila 4.2.1. tega poglavja do garancij in nepovratnih sredstev niso upravičeni prijavitelji:
– ki imajo neporavnane zapadle obveznosti do sklada ali MRA;
– ki imajo neporavnane zapadle obveznosti po odobrenem kreditu iz 1. javnega razpisa kreditov in garancij
za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje;
– ki so izkoristila maksimalno višino poroštva oziroma garancije;
– ki so po principu kumulacije izkoristila zgornjo
mejo intenzivnosti državne pomoči;
– ki izvajajo poseben program reševanja in prestrukturiranja;
– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do Republike Slovenije;
– ki so v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah ali 18 točko 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih
izjemah ali so v postopku poenostavljene prisilne poravnave, prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– ki so insolventni glede na 2. tč. tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali
v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 13/14 UPB8-ZFPPIPP);
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim
trgom;
– ki so v postopku vračanja že dodeljene spodbude
sklada po drugih javnih razpisih;
– ki izvajajo ekološko sporne investicije;
– ki so neposredno ali posredno z več kot 25 %
udeleženi v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na
seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
– v katerem je družbenik ali zastopnik neposredno
ali posredno z več kot 25 % udeležen v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev
obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona,
ki ureja davčni postopek;
– v katerem je družbenik ali zastopnik hkrati tudi
samostojni podjetnik, ki je javno objavljen na seznamu
nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na
podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.
Zgornje zadnje 3 omejitve prenehajo veljati, ko
davčni organ za osebe, ki so bile objavljene na zadnjem
seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov, izda potrdilo o tem, da ta oseba ali kapitalska
družba, v kateri je ta oseba neposredno ali posredno
z več kot 25 odstotki udeležena v njenem kapitalu, nima
evidentiranih zapadlih neplačanih davčnih obveznosti in
da ima izpolnjene vse obveznosti v zvezi s predložitvijo
obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila plače. Potrdilo ne sme biti starejše od dneva
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objave zadnjega seznama iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka in ne sme biti starejše od 15 dni.
4.2.3. Neupravičeni sektorji dejavnosti po de minimis pomoči:
Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja
v naslednjih sektorjih:
– ribištvu in gojenju vodnih organizmov,
– primarni kmetijski proizvodnji, opredeljeni v prilogi
I Pogodbe o Evropski uniji,
– sektorju predelave in trženja kmetijskih pridelkov
in proizvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih
proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce,
– dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč
neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev
in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo. Pomoč za
kritje stroškov študija ali svetovalnih storitev, potrebnih
za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem
trgu v drugi državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim,
povezanim z izvozom,
– pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
4.2.4. Neupravičeni sektorji dejavnosti po regionalni
pomoči
V primeru regionalnih pomoči niso upravičena podjetja v naslednjih sektorjih:
– ribištvu in gojenju vodnih organizmov,
– ladjedelništvu,
– proizvodnji in distribuciji energije ter energetski
infrastrukturi,
– premogovništvu po opredelitvi v Sklepu Sveta
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih
pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L, št. 336, 21. 12. 2010, str. 24),
– primarni kmetijski proizvodnji, opredeljeni v prilogi
I Pogodbe o Evropski uniji,
– sektorju predelave in trženja kmetijskih pridelkov
in proizvodov, kadar je: o znesek pomoči določen na
podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali
kupljeni pri primarnih proizvajalcih ali jih je na trg dalo
zadevno podjetje, ali o pomoč pogojena s tem, da se
delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
– podjetja v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah
(Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13 in 56/13) in 18. točki 2. člena Uredbe
o splošnih skupinskih izjemah,
– dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč
neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev
in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo. Pomoč za
kritje stroškov študija ali svetovalnih storitev, potrebnih
za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem
trgu v drugi državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim,
povezanim z izvozom.
– pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga,
– upravičence, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za
nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU,
– primeru regionalne pomoči v jeklarstvu in železarstvu za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov,
naštetih v 43. točki 2. člena uredbe o splošnih skupinskih izjemah,
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– primeru regionalne pomoči v industriji sintetičnih
vlaken za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 44. točki 2. člena uredbe o splošnih skupinskih izjemah,
– primeru regionalne pomoči v prometnem sektorju in s tem povezani infrastrukturi, naštetih v 45. točki
2. člena uredbe o splošnih skupinskih izjemah.
Pomoč za investicije ni dovoljena za podjetje, ki je
na zadevnem območju prenehalo z enako ali podobno
dejavnostjo v Evropskem gospodarskem prostoru pod
pogoji, določenimi v točki d) 13. člena uredbe o splošnih
skupinskih izjemah. Prenehanje dejavnosti se ugotavlja
na ravni štirimestne številčne oznake po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07
in 17/08).
4.3. Upravičeni projekti in upravičeni stroški
4.3.1. Upravičeni projekti, splošna določila
Predmet prijavljenega projekta so lahko začetne
investicije oziroma naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva v statistični regiji, povezane z:
– vzpostavitvijo nove poslovne enote,
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
– diverzifikaciio proizvodnje poslovne enote na pro
izvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni
proizvajala,
– bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.
Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, torej
določen začetek in konec projekta. Lokacija projekta
mora biti v upravičenem območju.
Prijavljeni projekt prijavitelja mora izkazovati pozitivne učinke na prijaviteljevo poslovanje. Iz predložene
prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da za projekt
obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov.
Finančna konstrukcija projekta mora biti zaprta.
Prijavitelj mora biti registriran za dejavnost oziroma
mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta
ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo MRA preverjala pri
izvajanju rednih pregledov.
V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini,
ki je v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti prijavitelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno
dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj
do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika
k izvedbi projekta.
Prijavitelj mora podati izjavo, da za prijavljeni projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sredstev
državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma da
je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranje ter z dodeljenim zneskom državne pomoči ne bodo
presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomoči ali
pomoči »de minimis«.
Kolikor je prijavitelj v fazi pridobivanja ali je prejel
sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sredstva iz
morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir,
višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri bo
oziroma je pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen
sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem teh
sredstev. Kolikor pa ta sredstva prejme kasneje v času
trajanja projekta, pa je o tem nemudoma dolžan obvestiti MRA.
Investicija oziroma naložba mora ostati v statistični
regiji najmanj 3 leta po zaključku investicije, razen pri
obratnih sredstvih.
MRA bo na podlagi sklenjenih pogodb z upravičenci
spremljala uresničevanje namenske rabe in realizacijo
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projektov v skladu s priloženimi poslovnimi načrti upravičencev in prijavljenimi projekti. Spremljava bo obsegala:
– kontrolo namenske porabe sredstev,
– spremljanje finančnega poslovanja upravičenca,
– spremljanje učinkov projektov.
MRA bo spremljala in kontrolirala izvajanje pogodbe na podlagi pridobljene dokumentacije, ki jo je dolžan predložiti upravičenec, s komuniciranjem z lokalnimi
in z regionalnimi institucijami, s poslovnimi bankami in
z drugimi, ki lahko posredujejo relevantne informacije in
z ogledi na kraju samem.
4.3.2. Upravičeni projekti – dodatna določila v primeru kandidiranja po »de minimis« shemi pomoči (kadar
prijavitelj kandidira samo za garancijo za kredit po tem
razpisu)
Projekt se mora zaključiti najkasneje v roku enega
leta od datuma odločbe o odobritvi garancije.
4.3.3. Upravičeni projekti – dodatna določila v primeru kandidiranja po regionalni shemi pomoči (kadar
prijavitelj kandidira zraven garancije za kredit po tem
razpisu še za nepovratna sredstva po razpisu manjše
začetne naložbe)
Začetne naložbe morajo biti v upravičenem območju opredeljenem po razpisu za male začetne naložbe
(problemsko območje).
Projekt, s katerim prijavitelj kandidira na razpis,
mora izpolnjevati naslednja pogoja:
– vsaj ohranjanje števila zaposlenih (izhodišče je
število dejansko zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) v celotnem obdobju treh let od zaključka projekta,
– izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje podjetja z vidika povečanja skupnih prihodkov in
bruto dobička podjetja ali bruto dodane vrednosti na
zaposlenega v letih 2016 in 2017 in 2018.
Regionalno pomoč je mogoče dodeliti samo, če je
prosilec zanjo vložil vlogo za dodelitev državne pomoči, preden se projekt začne izvajati. Za začetek izvajanja
projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek dejavnosti v zvezi s projektom.
Začetek izvajanja del pomeni bodisi začetek gradbenih
del v okviru naložb bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo, zaradi
katere naložbe ni več mogoče preklicati, če do nje pride pred začetkom gradbenih del, razen pripravljalnih
del, kakor so nakup zemljišča, pridobivanje dovoljenj in
opravljanje predhodnih študij izvedljivosti.
Prijavljeni projekt mora predstavljati tehnično-tehnološko zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje poslovnega procesa, ki je predmet projekta, takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.
Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do 1. 10. 2016.
4.3.4. Upravičeni stroški – »de minimis« shema pomoči (velja kadar prijavitelj kandidira samo za garancijo
za kredit po tem razpisu)
Upravičeni stroški so:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške
nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih
znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
– stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
– stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona
podjetja,
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– stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov
projektov širšega pomena,
– bruto plača in prispevki na plače novo zaposlenih
v podjetju, v povezavi z investicijo od datuma vročitve
odločbe dalje največ 3 mesece,
– stroški pridobivanja intelektualnih pravic.
Obratna sredstva v povezavi s projektom lahko
znašajo skupaj največ 20 % kredita na osnovi garancije
po tem razpisu.
4.3.5. Upravičeni stroški – regionalna shema pomoči (velja kadar prijavitelj kandidira zraven garancije
za kredit po tem razpisu še za nepovratna sredstva po
razpisu manjše začetne naložbe)
Upravičeni stroški so:
– stroški materialnih začetnih naložb, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč,
stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja
zemljišč, stroške gradnje in/ali nakupa objekta.
– stroški nematerialnih začetnih naložb, ki pomenijo
prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih
znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja.
Nematerialne začetne naložbe se morajo uporabljati izključno v poslovni enoti, ki je prejela državno
pomoč, obravnavati jih je potrebno kot sredstva, ki se
amortizirajo, kupljene morajo biti pod tržnimi pogoji od
nepovezanih oseb in vključene v osnovna sredstva poslovne enote, ki prejme pomoč, in morajo ostati povezana s projektom, za katerega je dodeljena pomoč,
najmanj tri leta.
Nabavljenih osnovnih sredstev podjetje ne sme odtujiti in morajo ostati v upravičenem območju najmanj tri
leta po končani naložbi. Uporabljati se morajo izključno za
namene, za katere so bila dodeljena. Dovoljena je njihova
nadomestitev, če v tem času zastarijo ali se pokvarijo, pod
pogojem, da se gospodarska dejavnost na določenem
območju ohrani za navedeno najkrajše obdobje.
4.3.6. Neupravičeni stroški
Med neupravičene stroške pri investicijah oziroma
naložbah na področju regionalnih državnih pomoči in pri
investicijah oziroma naložbah sofinanciranih po pravilu
»de minimis« spadajo:
– stroški nakupa prevoznih sredstev in transportne
opreme v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
– poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do
bank, dobaviteljev ali drugih upnikov,
– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih
družb,
– stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov ter dajatev,
– investicije v nakup ali izgradnjo nepremičnin, namenjenih za nadaljnjo prodajo ali oddajo,
– vlaganja za zasebno rabo,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po
zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
Predmet investicije je dovoljeno kupiti le od tretjih
oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot
25 % povezana (lastniški deleži, zastopnik, glasovalne
pravice) z upravičencem. Nakup investicijskih sredstev
tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med
fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo.
5. Finančni pogoji
5.1. Splošni finančni pogoji
Za pridobitev dolgoročnega kredita se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in so včla-
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njeni oziroma se včlanijo v RGS. Pogoji dolgoročnega
kredita z garancijo so naslednji:
– najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa
150.000 EUR,
– obrestna mera in stroški odobritve, vodenja in
ostali bančni stroški po sodelujočih bankah so v prilogi
razpisa,
– doba vračanja je do 8 let, v nobenem primeru pa
ne sme preseči 22. 5. 2025,
– moratorij je možen do 12 mesecev in se všteva
v čas skupne dobe vračanja kredita,
– prijavitelj zavaruje prejeti kredit z garancijo MRA
in drugimi oblikami zavarovanj odvisno od stopnje rizičnosti projekta in prijavitelja,
– črpanje kredita je namensko, v skladu s prijaviteljevo vlogo z vso priloženo dokumentacijo,
– rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne
pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kreditno-garancijskega odbora MRA,
– prijavitelj najprej zaprosi za kredit banko iz seznama sodelujočih bank, po prejemu pozitivnega sklepa
o odobritvi kredita pa vloži vlogo za izdajo garancije,
– garancija znaša največ 50 % odobrenega kredita,
– en prijavitelj ima lahko skupaj odobreno za največ
120.000,00 EUR garancij po Regijskih garancijskih shemah (upoštevajoč odobrene garancije po predhodnih
razpisih RGS),
– garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite,
Podjetje mora imeti ob podpisu pogodbe ob dodelitvi garancije vsaj enega zaposlenega za polni delovni
čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena
oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova
edina podlaga za zavarovanje) in direktor enoosebne
družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju po zavarovalni podlagi 112, kolikor je ta direktor
hkrati tudi lastnik te družbe.
MRA za zavarovanje garancije zahteva nerazdelno
poroštvo fizičnih oseb v obliki notarskega sporazuma,
v primeru srednje velikih podjetij z veliko varnostjo naložbe in poslovanja družbe se lahko določi drugo primerno zavarovanje po presoji kreditno-garancijskega
odbora (npr. menica, izvršnica, vpis hipoteke na nepremičnine ali premičnine, depozit). Stroške notarja v celoti
nosi prijavitelj.
5.2. Dodatni finančni pogoji, »de minimis« shema
pomoči (velja kadar prijavitelj kandidira samo za garancijo za kredit po tem razpisu)
Skupni znesek pomoči de minimis za gospodarstvo
enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 € oziroma
v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem
tovornem prevozu 100.000 € v kateremkoli obdobju
treh proračunskih let, ne glede na vir prejema, obliko ali
namen pomoči.
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) Podjetje ima večino glasovnih pravic delničarjev
ali družbenikov drugega podjetja
b) Podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja
c) Podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi
ali statutu
d) Podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovnih
pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja
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e) Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk
(a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij ali fizičnih
oseb, prav tako veljajo za enotno podjetje.
5.3. Dodatni finančni pogoji, regionalna shema pomoči (velja kadar prijavitelj kandidira zraven garancije
za kredit po tem razpisu še za nepovratna sredstva po
razpisu manjše začetne naložbe)
Upravičenec do regionalne pomoči mora v primeru naložbe v osnovna sredstva zagotavljati najmanj
25 % upravičenih stroškov naložbe s sredstvi iz virov,
ki ne vključujejo javnih sredstev oziroma javnih pomoči,
vključno s pomočjo po pravilu »de minimis«, kar pomeni,
da lahko znaša bančni kredit z zavarovanjem garancije in nepovratna sredstva skupaj le 75 % upravičenih
stroškov.
Intenzivnost regionalne pomoči za začetne naložbe
na upravičenem območju, izražena v bruto ekvivalentu
nepovratnih sredstev, ne sme preseči največje intenzivnosti pomoči, določene v uredbi o regionalni karti:
Podjetja
srednja
mala in mikro

1. 7. 2014 do 31. 12. 2020
Vzhodna SLO
35 %
45 %

Upošteva se klavzula o kumulaciji, da če je upravičenec za iste upravičene stroške prejel ali namerava
prejeti tudi drugo državno pomoč ali pomoč de minimis,
skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih
intenzivnosti državnih pomoči. Pri pravilu kumulacije se
upoštevajo 7., 11. ter 28. člen Pravilnika o spodbudah.
6. Stroški povezani s kreditom in garancijo
MRA za izdano garancijo in obdelavo vloge ne
zaračunava nobenih stroškov. Banka zaračuna stroške
v zvezi z odobritvijo in vodenjem kredita v skladu z njeno
poslovno politiko. S kreditom so povezani tudi stroški
zavarovanja po pogojih banke in notarskega Sporazuma
o zavarovanju garancijskih obveznosti.
MRA za izvajanje regijske garancijske sheme predpisuje članstvo upravičencev v shemi, ki se plača kot
enkratna pristopnina v višini 100,00 EUR za mikro in
mala podjetja in 150,00 EUR za srednja podjetja. Vplačana članarina predstavlja prihodek sheme, vendar ne
povečuje garancijskega potenciala. Članstvo v shemi
ne predstavlja avtomatično obveznosti MRA pri odobritvi
garancije. V primeru, da prijavitelju garancija ni odobrena, ni upravičen do povračila članarine.
7. Merila za izbor upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom
javnega razpisa, bo ocenila strokovna služba MRA, na
osnovi naslednjih meril:
A.) Ocena projekta in podjetja:
– Cilj in namen investicije oziroma naložbe
– Vlaganje v tehnologijo
– Zaposleni podjetja
– Tržna naravnanost
– Razvojna naravnanost podjetja
B.) Ocena varnosti investicije oziroma naložbe:
– Premoženje in možnost poplačila v primeru unovčitve garancije
– Bonitetna ocena
C.) Velikost prijavitelja
D.) Socialno podjetništvo
Dodatno merilo za ocenitev vlog, kadar prijavitelj
kandidira poleg garancije za kredit za nepovratna sredstva v okviru razpisa majhne začetne naložbe:
– Delež kredita v finančni strukturi
– Lokacija projekta
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Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (Navodila za izdelavo
vloge in merila za ocenjevanje vlog).
Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja
garancij in nepovratnih sredstev po regionalni shemi pomoči je 112, pogoj za dodelitev garancije in nepovratnih
sredstev je zraven pozitivnega sklepa kreditno garancijskega odbora doseženih najmanj 60 točk.
Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja
garancij po pravilu de minimis je 80, pogoj za dodelitev
garancije je zraven pozitivnega sklepa kreditno garancijskega odbora doseženih najmanj 40 točk.
8. Način prijave in razpisni roki
Rok za prijavo je od naslednjega dneva po objavi
razpisa v Uradnem listu RS do 16. 4. 2018 do 14. ure
oziroma do porabe sredstev. Vloge (obrazci in priloge) je
potrebno poslati na naslov Mariborska razvojna agencija
p.o., Pobreška cesta 20, 2000 Maribor.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig
odtisnjen na ovojnici, ki ne sme biti kasnejši od 22. 4.
2018 do 14. ure.
Vloge je potrebno poslati s priporočeno pošiljko po
pošti, iz katere je razviden datum in ura oddane vloge.
Osebna oddaja vlog ni možna. Vloga mora biti oddana
v Republiki Sloveniji.
Kolikor prijavitelj kandidira tudi za nepovratna sredstva po razpisu manjše začetne naložbe, mora upoštevati roke za prijavo iz razpisa za manjše začetne naložbe, ki je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem
listu RS do 30. 4. 2016. Kot čas prispetja vloge po razpisu manjše začetne naložbe se upošteva datum in ura
poštnega žiga odtisnjena na ovojnici.
Vloge, ki bodo prispele pred rokom za prijavo in po
tem roku, bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodilom prijaviteljem za izdelavo vloge na javni razpis in
sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga
– RGS za Podravje« in s polnim nazivom in naslovom
prijavitelja.
Vloge, s katerimi prijavitelj kandidira tudi za nepovratna sredstva v okviru razpisa manjše začetne naložbe, morajo biti označene »Ne odpiraj – Vloga – RGS za
Podravje in subvencija« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne
opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Oprema ovojnice), ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili nalepite
na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice).
Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku.
Kolikor so priloge v vlogi v tujem jeziku, lahko razpisna
komisija zahteva slovenski prevod s podpisom odgovorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru
dvoma lahko MRA dodatno zahteva overjen prevod. Vsi
prevodi so strošek prijavitelja.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma
bodo oddane na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma oziroma ure, bodo s sklepom zavržene in
vrnjene prijavitelju.
Če na ovojnici pošiljatelj (prijavitelj) ne bo naveden,
bo strokovna komisija ovojnico odprla, s sklepom vlogo
zavrgla in jo vrnila prijavitelju, če bo iz vsebine mogoče
ugotoviti njegov naziv in naslov.
Vlogo z vsemi razpisnimi obrazci in dokazili oziroma prilogami je potrebno oddati v elektronski obliki
skenirano v datoteki PDF na elektronskem mediju ter
v enem listinskem izvodu. V primeru nebistvenih razlik
med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko se
bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista.
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9. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
Besedilo javnega razpisa, navodila za izdelavo popolne vloge z merili za ocenjevanje vlog in v njih opredeljeni razpisni obrazci in priloge.
Kolikor se prijavitelj prijavlja tudi na razpis manjše
začetne naložbe, razpisno dokumentacijo sestavlja še
besedilo javnega razpisa za manjše začetne naložbe,
pogodba o sofinanciranju manjših začetnih naložb in
vzorec zahtevka.
Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko
prijavitelji prevzamejo brezplačno na spletni strani MRA:
http://www.mra.si/.
V času odprtja razpisa se lahko za dodatne informacije obrnete na MRA, na tel. 02/333-13-26 oziroma
na e-naslov: razpis.ukrepi@mra.si.
10. Odpiranje, obdelava vlog in dopolnitev vlog
Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Odpiranje vlog bo na sedežu MRA in ne bo javno.
Vloge se pregledajo v roku najmanj 30 dni od prejema.
V primeru, da je vloga nepopolna, se prijavitelja pozove
k dopolnitvi. Pozivi na dopolnitev vloge se pošiljajo po
vrstnem redu, kot so prispele. Rok za dopolnitev vloge
je 5 delovnih dni. Vloge, ki jih prijavitelj v zahtevanem
roku 5 delovnih dni, od dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene. Vloge, ki ne bodo
ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene
zavrnjene.
Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi garancije
MRA ne more biti predmet dopolnitve vloge.
Strokovna služba lahko prijavitelje s popolnimi vlogami pozove še k dodatnim pojasnilom eventualnih nejasnosti v vlogi za potrebe analize vloge za kreditno
garancijski odbor.
Prijavitelj sme ob pisnem soglasju MRA popraviti
očitne računske napake, ki jih odkrije strokovna služba
pri pregledu in ocenjevanju vlog.
Vse formalno popolne vloge bo pregledala in ocenila strokovna služba MRA, ki pripravi poleg analize vloge
tudi predlog sklepa za kreditno-garancijski odbor. Ta
sprejme sklep o odobritvi oziroma neodobritvi garancije.
Vlogo bo obravnaval kreditno-garancijski odbor. Ta
se praviloma sestaja enkrat mesečno.
MRA bo najkasneje v roku 5 delovnih dni po sprejemu odločitve prijavitelju posredoval Odločbo o odobritvi
oziroma neodobritvi garancije. V primeru, da prijavitelj
kandidira tudi za nepovratna sredstva v okviru razpisa
za manjše začetne naložbe, se odločba o odobritvi garancije posreduje prijavitelju in strokovni komisiji za pregled in obdelavo vlog, ki jo imenuje direktor Mariborske
razvojne agencije.
Na podlagi pozitivnega sklepa o izdaji garancije
bo MRA izdala odločbo in z z upravičencem podpisala
Sporazum o zavarovanju garancijskih obveznosti in Pogodbo o izdaji garancije, upravičencu izdala garancijo,
upravičenec pa bo z banko podpisal kreditno pogodbo
in uredil zavarovanje kredita.
Upravičenec mora tudi ob podpisu pogodbe izpolnjevati vse razpisne pogoje.
Prehitro ali prepozno prispele ali nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.
11. Zaupna narava dokumentacije
Vsi podatki iz vloge, ki je prispela na javni razpis, so
javni, razen tisti, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko prijavitelj
označi posamezen podatek oziroma del vloge.
Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno
vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih
javnega razpisa.
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Člani strokovne komisije, strokovne službe in druge
pooblaščene osebe, ki sodelujejo pri izvedbi razpisa, se
zavežejo, da bodo podatke varovali kot zaupne in jih
uporabili izključno za potrebe izvedbe razpisa.
Rezultati javnega razpisa so informativnega javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani MRA.
12. Zavrnitev vlog
Vloge, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev in zahtev razpisa in razpisne dokumentacije in niso v skladu s predmetom, namenom in cilji razpisa, se zavrnejo. Če se to
ugotovi po izdaji odločbe o izdaji garancije, se pogodba
ne podpiše, odločba pa se razveljavi. Po podpisu pogodbe je to razlog za odstop od pogodbe o izdaji garancije, umik garancije ter odpoklic depozita. Prijavitelj
mora poravnati zakonsko določene zamudne obresti za
namensko vezan depozit za čas od datuma sklenitve
pogodbe do datuma vračila depozita.
Izpolnjevanje pogojev in meril mora izhajati iz celotne vloge, splošno znanih dejstev in podatkov iz javnih
evidenc.
Vloga se med drugim zavrne tudi, če:
– prijavitelj prosi za sredstva, ki jih namerava porabiti v nasprotju z razpisnimi pogoji,
– so bila prijavitelju predhodno že odobrena javna
sredstva za isti namen,
– prijavitelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog,
iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način
izvedbe oziroma podatki niso verodostojni in/ali resnični,
13. Črpanje kredita
Črpanje kredita je namensko, na podlagi naslednje
dokumentacije:
– zahtevka za črpanje kredita,
– kopij računov z navedbo, da je kopija enaka originalu in
– dokazilom o plačilu preostanka predloženih računov.
Zgoraj
navedeno
dokumentacijo
upravičenec predloži in pošlje v pregled MRA.
MRA v roku 3 dni pregleda in potrdi ter jo posreduje
izbrani banki v izplačilo.
V primeru, da upravičenec sam v celoti poravna
račun, se mu koriščenje kredita izvede kot refundacija
plačanega računa na njegov transakcijski račun.
14. Obveznosti prejemnika sredstev
Prejemnik sredstev je dolžan MRA pred dodelitvijo
sredstev dostaviti pisno izjavo o morebitnih že prejetih
regionalnih ali de minimis pomočeh (vključno z navedbo
pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju prejemnik še kandidiral za de minimis
pomoč) in drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh
za iste upravičene stroške).
Prejemnik sredstev se zavezuje prijavljen projekt
izvesti po načelu ekonomičnosti in mora MRA oziroma
s strani MRA pooblaščenim osebam, omogočiti preverjanje upravičenih stroškov ter drugi nadzor in spremljanje
izvajanja pogodbe.
Prejemnik sredstev mora MRA obvestiti o vseh nameravanih statusnih spremembah (spremembah sedeža, spremembe v dejavnostih …).
Prejemnik sredstev mora zagotoviti, da terjatve do
MRA ne bo odstopil tretji osebi.
Prejemnik sredstev je kazensko in odškodninsko
odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je podal neresnične ali zavajajoče izjave v vlogi na javni razpis ali
kasneje pri izstavitvi zahtevkov za upravičene stroške.
15. Pravno sredstvo: zoper odločbo MRA pritožba
ni dovoljena. Zoper odločbo je možen upravni spor.
16. Zaprtje razpisa: z objavo tega razpisa, se zapre Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in
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srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme
za Podravje, objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/15
z dne 12. 6. 2015.
Mariborska razvojna agencija p.o.
Ob-1642/16
Drugi javni razpis
za sofinanciranje manjših začetnih naložb
1. Izvajalec javnega razpisa: izvajalec javnega razpisa za sofinanciranje manjših začetnih naložb v okviru
Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo
okolico (v nadaljevanju: javni razpis), je Mariborska razvojna agencija p.o., Pobreška c. 20, 2000 Maribor (v
nadaljevanju MRA).
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa:
javni razpis je objavljen na osnovi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Uradni
list RS, št. 20/11 s spremembami), Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list
RS, št. 16/13), Zakona o javnih financah, ZJF-UPB4
(Uradni list RS, št. 11/11 s spremembami), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2016, DP2016 (Uradni
list RS, št. 96/15), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, ZIPRS1617
(Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07 s spremembami), Uredbe Komisije (ES)
št. 651/2014 z dne 17. junij 2014 o razglasitvi nekaterih
vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo
členov 107 in 108 Pogodbe (UL EU L št. 187/1, 26. 6.
2014) (v nadaljevanju: Uredba o splošnih skupinskih
izjemah), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih
pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude
za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje
in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14) (v nadaljevanju: Regionalna uredba), Regionalne sheme državnih
pomoči (št. priglasitve BE02-2399245-2014), Uredbe
o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev
za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih
nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribora s širšo okolico
(Uradni list RS, št. 53/13), Programa spodbujanja konkurenčnosti s širšo okolico v obdobju 2013–2018 (sklep
Vlade RS št. 30200-1/2013/4 z dne 10. 10. 2013) in
Pogodbe o financiranju nalog v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018 št. C 2130-14P998001 z dne 10. 3.
2014, Pogodbe o izvajanju in financiranju Instrumenta
1: Ustvarjanje in ohranitev delovnih mest s spodbujanjem novih naložb ali razširitvijo dejavnosti obstoječih
podjetij; Sklop A: Sofinanciranje manjših začetnih naložb, v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti
Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018, št.
C2130 – 14P998005.
3. Predmet javnega razpisa
Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki
delujejo in načrtujejo manjše začetne naložbe na območju občin Kungota, Hoče - Slivnica, Mestne občine
Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica
na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi (v nadaljevanju:
upravičeno območje).
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje manjših
začetnih naložb v mikro, malih in srednje velikih podjetjih
iz upravičenega območja, ki bodo pridobila garancije za
bančne kredite, ki jih bosta podelili Mariborska razvojna agencija p.o. in RRA Koroška d.o.o. v sodelovanju
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z izbranimi bankami na podlagi ločenih javnih razpisov
v okviru regijskih garancijskih shem, objavljena v Uradnem listu RS, št. 19/2016 hkrati s tem razpisom (v
nadaljevanju: razpis RGS).
Namen javnega razpisa je podpora podjetjem, ki
nimajo dovolj akumulacije za nova vlaganja, imajo pa
izdelane razvojne programe in programe prestrukturiranja, ki vključujejo začetna vlaganja za nove programe ali
razširitev dejavnosti.
Cilji javnega razpisa:
– ohraniti oziroma ustvariti nova delovna mesta in
povečati zaposlovanje,
– zmanjšati razvojni zaostanek,
– spodbuditi začetna vlaganja na problemskem področju,
– prestrukturirati gospodarstvo v regiji v smeri dviga
neto dodane vrednosti,
– spodbujati razvoj novih proizvodov in tehnologij,
storitev ter tehnoloških in netehnoloških inovacij,
– usmerjati vlaganja na degradirana območja in varovana območja narave skladno z omejitvami območja
ter zapolniti neizkoriščen prostor v obstoječih poslovnih
in gospodarskih conah,
– razvoj socialnega podjetništva.
Skupna sredstva, namenjena za subvencioniranje
po tem razpisu, znašajo za leto 2016 1.360.000,00 EUR.
Sredstva prispeva Republika Slovenija preko Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), številka
NRP v državnem proračunu: 2130-14-8604.
MRA lahko zmanjša razpoložljiva sredstva v okviru
javnega razpisa, spremeni dinamiko izplačil ali razveljavi
javni razpis ter odločbe o dodelitvi sredstev v soglasju
z MGRT.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje
velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter
zadruge, ki imajo na dan oddaje vloge na ta javni razpis
vsaj 6 mesecev sedež podjetja ali njegov registriran del
(poslovno enoto) v upravičenem območju in so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 65/09 s spremembami) ali po Zakonu o zadrugah
(Uradni list RS, št. 97/09) (v nadaljevanju: upravičeni
prijavitelji). Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11
s spremembami) in ustrezajo predhodnim določbam
tega odstavka.
Za opredelitev velikosti se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014
z dne 17. junija 2014, ki je objavljena na spletni strani:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=urise
rv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SLV.
Ne glede na določila prvega odstavka tega poglavja,
do nepovratnih sredstev niso upravičeni prijavitelji, ki so
v razpisu RGS v poglavju 4.2.2. Neupravičeni prijavitelji,
opredeljeni kot podjetja, ki niso upravičena do garancije.
4.2. Upravičeni projekti
Upravičeni projekti so opredeljeni v razpisu RGS
v naslednjih poglavjih:
4.3.1. Upravičeni projekti, splošna določila
4.3.3. Upravičeni projekti – dodatna določila v primeru kandidiranja po regionalni shemi pomoči (kadar
prijavitelj zraven garancije za kredit po tem razpisu,
kandidira še za nepovratna sredstva po razpisu manjše
začetne investicije)
Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do 1. 10. 2016.
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4.3. Upravičeni in neupravičeni stroški
Upravičeni stroški so opredeljeni v razpisu RGS
v naslednjih poglavjih:
4.3.5. Upravičeni stroški – regionalna shema pomoči (velja kadar prijavitelj zraven garancije za kredit
po tem razpisu kandidira še za nepovratna sredstva po
razpisu manjše začetne investicije)
Neupravičeni stroški so opredeljeni v razpisu RGS
v naslednjih poglavjih:
4.3.6. Neupravičeni stroški
4.3. Pravila državnih pomoči
Državna pomoč po tem razpisu se izvaja po Regionalni shemi državnih pomoči BE01-5940117-2015.
Pri dodeljevanju regionalnih državnih pomoči se
upoštevajo določbe Regionalne uredbe in Uredbe
o splošnih skupinskih izjemah.
Intenzivnost regionalne pomoči za začetne investicije na upravičenem območju, izražena v bruto ekvivalentu nepovratnih sredstev, ne sme preseči največje
intenzivnosti pomoči, določene v 3. členu uredbe o regionalni karti:
Podjetja
srednja
mala in mikro

1. 7. 2014 do 31. 12. 2020
Vzhodna SLO
35 %
45 %

Zgornje meje pomoči in pragovi za priglasitev določeni v regionalni uredbi, veljajo ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč
dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči
hkrati. Upošteva se skupni znesek državne pomoči za
dejavnost, projekt ali podjetje. Pomoč za iste upravičene
stroške se lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne
preseže največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za to pomoč v skladu z regionalno
uredbo.
Pomoč se ne sme združevati s pomočjo »de minimis«, glede na enake upravičene stroške, če bi bile
s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih
pomoči.
Višina pomoči po tem razpisu je enaka vsoti višine
nepovratnih sredstev, ki jo pridobi prijavitelj ter višine
državne pomoči, ki jo pridobi na podlagi kredita z garancijo iz razpisa RGS. Tako določena državna pomoč
se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi pri isti
investiciji za iste upravičene stroške.
V primeru, da je prijavitelj v zadnjih treh letih prejel
pomoč v obliki tveganega kapitala, je potrebno upoštevati še posebna pravila s teh področij.
MRA bo hranil evidence o individualni pomoči 10 let
od datuma dodelitve pomoči.
5. Finančni pogoji
Finančni pogoji se dopolnjujejo s pogoji, ki so opredeljeni v razpisih RGS v naslednjih poglavjih:
5.1. Splošni finančni pogoji
5.3 Dodatni finančni pogoji, regionalna shema pomoči (velja kadar prijavitelj kandidira zraven garancije
za kredit po tem razpisu še za nepovratna sredstva po
razpisu manjše začetne investicije)
Pri strukturi financiranja prijavljenega projekta mora
prijavitelj upoštevati tako omejitve iz tega razpisa kot
tudi omejitve iz razpisa RGS in sicer:
– najmanjši znesek kredita po razpisu RGS je
8.000 EUR, najvišji pa 150.000 EUR
– najvišji znesek nepovratnih sredstev je
50.000 EUR.
– upravičenec mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih stroškov projekta, ki ne
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smejo vsebovati javnih sredstev. Za lastna sredstva se
štejejo sredstva upravičenca in pridobljeni krediti pod
tržnimi pogoji.
– projekt mora imeti zaprto finančno konstrukcijo ob
upoštevanju sledečih pogojev:
mikro in mala podjetja

srednja podjetja

min. 25 % lastnih sredstev min. 25 % lastnih
sredstev
min. 35 % kredita
z garancijo RGS

min 45 % kredita
z garancijo RGS

max. 35 % nepovratnih
sredstev

max. 25 % nepovratnih
sredstev

– stroški nakupa zemljišč lahko znašajo največ
10 % upravičenih stroškov.
Prijavitelji morajo pri strukturi financiranja prijavljenega projekta upoštevati tudi višino državne pomoči,
ki jo pridobijo na podlagi kredita z garancijo iz razpisa
RGS. MRA bo na spletni strani objavila navodila za izračun višine državne pomoči na podlagi kredita z garancijo
iz razpisa RGS.
Vlagatelju je po tem javnem razpisu lahko odobren
samo en projekt oziroma vloga, lokacija pa mora biti
v upravičenem območju.
6. Merila za izbor upravičencev
Merila za ocenjevanje vlog so opredeljena v razpisni dokumentaciji v okviru razpisa RGS. Najvišje možno
število točk v okviru dodeljevanja garancij in nepovratnih
sredstev po regionalni shemi pomoči je 125. Pogoj za
pridobitev nepovratnih sredstev je odobrena garancija
za bančni kredit in najmanj 65 doseženih točk v ocenjevanju po merilih.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega
planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni
konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do
sofinanciranja.
Merila za ocenjevanje vlog so sestavljena iz naslednjih sklopov:
A.) Ocena projekta in podjetja:
– Cilj in namen investicije oziroma naložbe
– Vlaganje v tehnologijo
– Zaposleni podjetja
– Tržna naravnanost
– Razvojna naravnanost podjetja
B.) Ocena varnosti investicije oziroma naložbe:
– Premoženje in možnost poplačila v primeru unovčitve garancije
– Bonitetna ocena
C.) Velikost prijavitelja
D.) Socialno podjetništvo
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (Navodila za izdelavo
vloge in merila za ocenjevanje vlog).
Dodatno merilo za ocenitev vlog:
– Delež kredita v finančni strukturi
– Lokacija projekta.
7. Koriščenje sredstev in poročanje
Odobrena nepovratna sredstva lahko upravičenec
črpa le v koledarskem letu, za katerega je sredstva
pridobil.
Upravičenec mora MRA poročati o izvedbi naložbe ob izdaji zahtevka za izplačilo nepovratnih sredstev. Zahtevek mora predložiti najkasneje do 10. 10.
2016. Upravičenec mora za črpanje nepovratnih sredstev predložiti tudi dokazila o namenskem črpanju posojila, zavarovanega z garancijo, prejetega na podlagi
vloge na razpis RGS in dokazila o plačilu iz lastne ude-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ležbe. Vsebina poročila je priloga Pogodbe o sofinanciranju manjših začetnih naložb.
Upravičenec mora ob vsakoletni sestavi letnih računovodskih izkazov oziroma najkasneje do 30. 4. v tekočem letu MRA poročati o izpolnjevanju ciljev naložbe,
opredeljenih v vlogi upravičenca, zadnjič upravičenec
poroča tri leta od zaključka investicije. Vsebina vmesnih
in končnega poročila je priloga Pogodbe o sofinanciranju
manjših začetnih naložb.
V primeru, da z naložbo ne dosega navedenih ciljev, je upravičenec dolžan MRA predložiti pisno obrazložitev vzrokov odstopanj. Tudi v primeru, ko pri izvajanju
naložbe, za katero so bila dodeljena nepovratna sredstva, pride do sprememb, je upravičenec dolžan v roku
15 dni o tej spremembi obvestiti MRA.
8. Način prijave in razpisni roki
Rok za prijavo je od naslednji dan po objavi razpisa
v UL do vključno 30. 4. 2016.
Vloge je potrebno poslati s priporočeno pošiljko po
pošti, iz katere je razviden datum in ura oddane vloge.
Osebna oddaja vloge ni možna.
Vloge se pošljejo (obrazci in priloge) na naslova:
– za območje Podravja (Kungota, Hoče - Slivnica,
MO Maribor, Pesnica, Ruše in Selnica ob Dravi) na:
Mariborska razvojna agencija, Pobreška cesta 20, 2000
Maribor
– za območje Koroške (Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju): RRA Koroška, Meža 10, 2370
Dravograd.
Kot čas prispetja vloge po tem razpisu se upošteva
datum in ura poštnega žiga odtisnjena na ovojnici.. Vloge, ki bodo oddane pred rokom za prijavo in po 30. 4.
2016, bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.
Vloga mora biti oddana v Republiki Sloveniji.
Prijavitelj se prijavi na ta razpis v okviru prijave in
razpisnih obrazcev za razpis RGS.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s tem
razpisom ter navodilom prijaviteljem za izdelavo vloge
iz razpisa RGS.
Razpisni dokumentaciji iz razpisa RGS je priložen
obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Oprema ovojnice), ki ga lahko izpolnjenega
v skladu z navodili nalepite na sprednjo stran ovojnice
(glej oprema ovojnice). (Za območje Podravja: »Ne odpiraj – vloga – RGS Podravja in subvencija« oziroma za
območje Koroške: »Ne odpiraj – vloga – RGS Koroška
in subvencija«).
Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku. Kolikor so priloge v vlogi v tujem jeziku, lahko
strokovna komisija zahteva slovenski prevod s podpisom odgovorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda.
V primeru dvoma lahko MRA oziroma RRA Koroška
dodatno zahteva overjen prevod. Vsi prevodi so strošek prijavitelja.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma
bodo oddane na navedeni naslov po zaprtju razpisa,
bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.
Če na ovojnici pošiljatelj (prijavitelj) ne bo naveden,
bo strokovna komisija ovojnico odprla, s sklepom vlogo
zavrgla in jo vrnila prijavitelju, če bo iz vsebine mogoče
ugotoviti njegov naziv in naslov.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je opredeljena v Navodilih
za izdelavo vloge tč. 4. Seznam vse razpisne dokumentacije. Z vlogo na podlagi razpisne dokumentacije v okviru RGS, prijavitelj kandidira tako za garancijo po razpisu
RGS in nepovratna sredstva po tem razpisu.
Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji za področje Podravja prevzamejo brez-
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plačno na spletni strani MRA: www.mra.si/garancijska_shema.
Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko
prijavitelji za področje Koroške prevzamejo na spletni
strani RRA Koroška brezplačno: http://www.rra-koroska.si/
Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni
strani MRA.
Odgovorjena bodo le vprašanja poslana pisno na
elektronski naslov: razpis.ukrepi@mra.si, najkasneje do
15. 4. 2016, do 12. ure. Zadnji odgovori na vprašanja
bodo objavljeni 18. 4. 2016 do 16. ure.
Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije.
10. Odpiranje in dopolnitev vlog
Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele.
V primeru, da je vloga nepopolna, se prijavitelja pozove
k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 5 delovnih dni.
Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem roku 5 delovnih dni
od dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi razpisa
RGSPD oziroma RGS Koroška ne more biti predmet
dopolnitve vloge.
Odpiranje vlog bo za območje Podravja na sedežu
MRA v Mariboru oziroma za območje Koroške na sedežu RRA Koroška in ne bo javno. Vse pravočasno prispele pravilno opremljene vloge bo odprla in pregledala
ter ocenila strokovna služba. Strokovna služba lahko
prijavitelje s popolnimi vlogami pozove še k dodatnim
pojasnilom eventualnih nejasnosti v vlogi za potrebe
analize vloge za kreditno garancijski odbor. Očitne računske napake lahko strokovna služba sama popravi in
o tem obvesti prijavitelja.
Vloga postane popolna z dnem prispetja zahtevanih
dopolnitev.
Na podlagi pozitivne odločbe o izdaji garancije in
pozitivne odločbe o odobritvi nepovratnih sredstev bo
MRA oziroma RRA Koroška z upravičencem za dodeljena nepovratna sredstva podpisala Pogodbo o sofinanciranju manjših začetnih naložb, za zavarovanje garancije
Sporazum o zavarovanju garancijskih obveznosti, in
Pogodbo o izdaji garancije ter upravičencu izdala garancijo, upravičenec pa bo z banko podpisal kreditno
pogodbo in uredil zavarovanje kredita.
Upravičenec mora tudi ob podpisu pogodb izpolnjevati vse razpisne pogoje.
Prepozno prispele ali nepravilno opremljene vloge
bodo za zavržene.
10.1. Zaupna narava dokumentacije
Vsi podatki iz vloge, ki je prispela na javni razpis,
so javni, razen tisti, ki jih prijavitelj posebej označi kot
poslovno skrivnost.
Kot poslovno skrivnost lahko prijavitelj označi posamezen podatek oziroma del vloge.
Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno
vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih
javnega razpisa.
Člani strokovne komisije, strokovne službe in druge
pooblaščene osebe, ki sodelujejo pri izvedbi razpisa, se
zavežejo, da bodo podatke varovali kot zaupne in jih
uporabili izključno za potrebe izvedbe razpisa.
Rezultati javnega razpisa so informativnega javnega značaja in bodo javno objavljeni na spletni strani
MRA.
10.2. Zavrnitev vlog
Vloge, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev in zahtev razpisa in razpisne dokumentacije in niso v skladu s pred-
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metom, namenom in cilji razpisa, se zavrnejo. Če se to
ugotovi po izdaji odločbe o subvencioniranju, se pogodba ne podpiše, odločba pa se razveljavi. Po podpisu
pogodbe je to razlog za odstop od pogodbe in zahtevo
za vrnitev sredstev.
Izpolnjevanje pogojev in meril mora izhajati iz celotne vloge, splošno znanih dejstev in podatkov iz javnih
evidenc.
Vloga se med drugim zavrne tudi, če:
– prijavitelj prosi za sredstva, ki jih namerava porabiti v nasprotju z razpisnimi pogoji,
– so bila prijavitelju predhodno že odobrena javna
sredstva za isti namen in bi se s sredstvi po tem razpisu in razpisu RGS presegla zgornja meja intenzivnosti
državnih pomoči,
– prijavitelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog,
iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način
izvedbe oziroma podatki niso verodostojni in/ali resnični.
10.3. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni z odločbo najkasneje v roku 60 dni od roka za
prijavo.
11. Pravno sredstvo: zoper odločbo MRA pritožba ni
dovoljena. Zoper odločbo je možen upravni spor.
12. Obveznosti prejemnika sredstev
Prejemnik sredstev je dolžan MRA oziroma RRA
Koroška pred dodelitvijo sredstev dostaviti pisno izjavo
o morebitnih že prejetih državnih pomočeh (vključno
z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku
je v relevantnem obdobju prejemnik še kandidiral za
državno pomoč) in drugih že prejetih (ali zaprošenih)
pomočeh za iste upravičene stroške).
Prejemnik sredstev se zavezuje prijavljen projekt
izvesti po načelu ekonomičnosti in mora MRA oziroma
s strani MRA pooblaščenim osebam, omogočiti preverjanje upravičenih stroškov ter drugi nadzor in spremljanje
izvajanja pogodbe.
Prejemnik sredstev mora MRA obvestiti o vseh nameravanih statusnih spremembah (spremembah sedeža, spremembe v dejavnostih …).
Prejemnik sredstev mora zagotoviti, da terjatve do
MRA ne bo odstopil tretji osebi.
Prejemnik sredstev je kazensko in odškodninsko
odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je podal neresnične ali zavajajoče izjave v vlogi na javni razpis ali
kasneje pri izstavitvi zahtevkov za upravičene stroške.
Mariborska razvojna agencija p.o.
Ob-1655/16
Drugi javni razpis
kreditov in garancij za mikro, mala in srednja
podjetja v okviru regijske garancijske sheme
v Koroški regiji
1. Izvajalec javnega razpisa: izvajalec javnega razpisa je RRA Koroška d.o.o. Meža 10, 2370 Dravograd
(v nadaljevanju RRA Koroška).
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Javni razpis je objavljen na podlagi Splošnih pogojev delovanja Regijske garancijske sheme v Koroški regiji, Pravilnika Slovenskega regionalno razvojnega sklada o delovanju regijskih garancijskih shem
(št. dokumenta 012-15/2014-13 z dne 2. 4. 2015), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
(ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), Zakona
o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4,
110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A in 101/13),
Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno

razvojnega sklada št. 012-3/2015-3 z dne 19. 3. 2015
(v nadaljevanju: Splošni pogoji), Pravilnika o dodeljevanju spodbud sklada št. 012-4/2015-3 z dne 19. 3.
2015 ter spr. in dop. z dne 2. 4. 2015 in 12. 8. 2015 (v
nadaljevanju: Pravilnik o spodbudah), Uredbe Komisije
(EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi
nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L,
št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba
o splošnih skupinskih izjemah), Uredbe o dodeljevanju
regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav
za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14
(v nadaljevanju: Regionalna uredba) ter Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L št. 352,
z dne 24. 12. 2013) (v nadaljevanju: Uredba »de minimis«), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016,
DP2016 (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017,
ZIPRS1617 (Uradni list RS, št. 96/15), Odločba o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko
območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico (Uradni list RS, št. 53/13) in Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju
2013–2018 (sklep Vlade RS št. 30200-1/2013/4 z dne
10. 10. 2013).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske
sheme v Koroški regiji (RGS Koroška) za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami.
Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne
mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi Kreditni pogoji
sodelujočih bank v RGS Koroška.
Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti
podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Koroški regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje
velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih
zahtev za zavarovanje kreditov, idr..
Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki
delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije
Koroška (v nadaljevanju: upravičeno območje. Statistična regija obsega naslednje občine: Črna na Koroškem,
Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Mislinja, Mestna
občina Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju.
Skupen garancijski potencial RGS Koroška znaša
1.910.473,50 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega
sklada (v nadaljevanju: sklad), ki na dan objave tega
razpisa znaša 955.236,75 EUR in predvidenega multiplikatorja 4.
Mariborska razvojna agencija p.o. je hkrati s tem
razpisom v Uradnem listu št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016
objavila tudi drugi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb v letu 2016 (v nadaljevanju: razpis
manjše začetne naložbe), ki je namenjen gospodarskim
subjektom, ki imajo sedež oziroma registriran del v naslednjih občinah iz statistične regije Koroška: Ribnica
na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi. Ta podjetja
lahko kandidirajo za sredstva po obeh razpisih, eden od
pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev po razpisu
manjše začetne naložbe pa je pridobitev kredita z garancijo po tem razpisu.
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4. Splošni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Vrsta državne pomoči
Državna pomoč po tem razpisu se izvaja po dveh
shemah. Kolikor je garancija po tem razpisu izdana
v kombinaciji s sofinanciranjem manjših začetnih naložb z nepovratnimi sredstvi na podlagi instrumenta
1A – sofinanciranje manjših začetnih naložb, Programa
spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico
v obdobju 2013–2018, se uporablja za kredit in garancijo regionalna državna pomoč po prijavljeni shemi BE01-5940117-2015. V ostalih primerih se uporablja državna pomoč »de minimis« po prijavljeni shemi
M001-5940117-2014.
Za dodeljevanje državne pomoči po shemi Regionalne državne pomoči se uporabljajo Določbe o regionalnih državnih pomočeh iz poglavja II. Pravilnika o dodeljevanju spodbud, za dodeljevanje državne pomoči po
shemi »de minimis« pa Določbe o »de minimis« pomoči
iz poglavja III. navedenega pravilnika.
4.2. Opredelitev prijaviteljev
4.2.1. Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje
velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter
zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran
del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na
dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, s spremembami) ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09
s spremembami) (v nadaljevanju: upravičeni prijavitelji).
Upravičeni prijavitelji so tudi socialna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu o socialnem
podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) in ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.
Za opredelitev velikosti se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014
z dne 17. junija 2014, ki je objavljena na spletni strani:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=urise
rv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SLV.
4.2.2. Neupravičeni prijavitelji
Ne glede na določila 4.2.1. tega poglavja do garancij in nepovratnih sredstev niso upravičeni prijavitelji:
– ki imajo neporavnane zapadle obveznosti do sklada ali RRA Koroška;
– ki imajo neporavnane zapadle obveznosti po odobrenem kreditu iz 1. javnega razpisa kreditov in garancij
za mi;kro, mala in srednja podjetja v okviru RGS Koroška
– ki so izkoristila maksimalno višino poroštva oziroma garancije;
– ki so po principu kumulacije izkoristila zgornjo
mejo intenzivnosti državne pomoči;
– ki izvajajo poseben program reševanja in prestrukturiranja;
– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do Republike Slovenije;
– ki so v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah ali 18 točko 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih
izjemah ali so v postopku poenostavljene prisilne poravnave, prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– ki so insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali
v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 13/14 UPB8-ZFPPIPP);
– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim
trgom;
– ki so v postopku vračanja že dodeljene spodbude
sklada po drugih javnih razpisih;
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– ki izvajajo ekološko sporne investicije;
– ki so neposredno ali posredno z več kot 25 %
udeleženi v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na
seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
– v katerem je družbenik ali zastopnik neposredno
ali posredno z več kot 25 % udeležen v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev
obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona,
ki ureja davčni postopek;
– v katerem je družbenik ali zastopnik hkrati tudi
samostojni podjetnik, ki je javno objavljen na seznamu
nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na
podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.
Zgornje zadnje 3 omejitve prenehajo veljati, ko
davčni organ za osebe, ki so bile objavljene na zadnjem seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov, izda potrdilo o tem, da ta oseba
ali kapitalska družba, v kateri je ta oseba neposredno
ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v njenem
kapitalu, nima evidentiranih zapadlih neplačanih davčnih obveznosti in da ima izpolnjene vse obveznosti
v zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja
za izplačilo plače in nadomestila plače. Potrdilo ne
sme biti starejše od dneva objave zadnjega seznama
iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka in ne sme
biti starejše od 15 dni.
4.2.3. Neupravičeni sektorji dejavnosti po de minimis pomoči:
Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja
v naslednjih sektorjih:
– ribištvu in gojenju vodnih organizmov,
– primarni kmetijski proizvodnji, opredeljeni v prilogi
I Pogodbe o Evropski uniji,
– sektorju predelave in trženja kmetijskih pridelkov
in proizvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih
proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce.
– dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč
neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev
in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo. Pomoč za
kritje stroškov študija ali svetovalnih storitev, potrebnih
za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem
trgu v drugi državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim,
povezanim z izvozom.
– pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga,
4.2.4. Neupravičeni sektorji dejavnosti po regionalni
pomoči
V primeru regionalnih pomoči niso upravičena podjetja v naslednjih sektorjih:
– ribištvu in gojenju vodnih organizmov,
– ladjedelništvu,
– proizvodnji in distribuciji energije ter energetski
infrastrukturi,
– premogovništvu po opredelitvi v Sklepu Sveta
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih
pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L, št. 336, 21. 12. 2010, str. 24),
– primarni kmetijski proizvodnji, opredeljeni v prilogi
I Pogodbe o Evropski uniji,
– sektorju predelave in trženja kmetijskih pridelkov
in proizvodov, kadar je: o znesek pomoči določen na
podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali
kupljeni pri primarnih proizvajalcih ali jih je na trg dalo
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zadevno podjetje, ali o pomoč pogojena s tem, da se
delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– podjetja v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah
(Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13 in 56/13) in 18. točki 2. člena Uredbe
o splošnih skupinskih izjemah,
– dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč
neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev
in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo. Pomoč za
kritje stroškov študija ali svetovalnih storitev, potrebnih
za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem
trgu v drugi državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim,
povezanim z izvozom,
– pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga,
– upravičence, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za
nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU,
– primeru regionalne pomoči v jeklarstvu in železarstvu za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov,
naštetih v 43. točki 2. člena uredbe o splošnih skupinskih izjemah,
– primeru regionalne pomoči v industriji sintetičnih
vlaken za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 44. točki 2. člena uredbe o splošnih skupinskih izjemah,
– primeru regionalne pomoči v prometnem sektorju in s tem povezani infrastrukturi, naštetih v 45. točki
2. člena uredbe o splošnih skupinskih izjemah.
Pomoč za investicije ni dovoljena za podjetje, ki je
na zadevnem območju prenehalo z enako ali podobno
dejavnostjo v Evropskem gospodarskem prostoru pod
pogoji, določenimi v točki d) 13. člena uredbe o splošnih
skupinskih izjemah. Prenehanje dejavnosti se ugotavlja
na ravni štirimestne številčne oznake po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07
in 17/08).
4.3. Upravičeni projekti in upravičeni stroški
4.3.1. Upravičeni projekti, splošna določila
Predmet prijavljenega projekta so lahko začetne
investicije oziroma naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva v statistični regiji, povezane z:
– vzpostavitvijo nove poslovne enote,
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
– diverzifikaciio proizvodnje poslovne enote na pro
izvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni
proizvajala ali
– bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.
Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, torej
določen začetek in konec projekta. Lokacija projekta
mora biti v upravičenem območju.
Prijavljeni projekt prijavitelja mora izkazovati pozitivne učinke na prijaviteljevo poslovanje. Iz predložene
prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da za projekt
obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov.
Finančna konstrukcija projekta mora biti zaprta.
Prijavitelj mora biti registriran za dejavnost oziroma
mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta
ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo RRA Koroška preverjala
pri izvajanju rednih pregledov.
V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini,
ki je v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti prijavitelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno
dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj
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do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika
k izvedbi projekta.
Prijavitelj mora podati izjavo, da za prijavljeni projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sredstev
državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma da
je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranje ter z dodeljenim zneskom državne pomoči ne bodo
presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomoči ali
pomoči »de minimis«.
Kolikor je prijavitelj v fazi pridobivanja ali je prejel
sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sredstva iz
morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir,
višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri bo
oziroma je pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen
sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem teh
sredstev. Kolikor pa ta sredstva prejme kasneje v času
trajanja projekta, pa je o tem nemudoma dolžan obvestiti
RRA Koroška.
Investicija oziroma naložba mora ostati v statistični
regiji najmanj 3 leta po zaključku investicije, razen pri
obratnih sredstvih.
RRA Koroška bo na podlagi sklenjenih pogodb
z upravičenci spremljala uresničevanje namenske rabe
in realizacijo projektov v skladu s priloženimi poslovnimi
načrti upravičencev in prijavljenimi projekti. Spremljava
bo obsegala:
– kontrolo namenske porabe sredstev,
– spremljanje finančnega poslovanja upravičenca,
– spremljanje učinkov projektov.
RRA Koroška bo spremljala in kontrolirala izvajanje
pogodbe na podlagi pridobljene dokumentacije, ki jo je
dolžan predložiti upravičenec, s komuniciranjem z lokalnimi in z regionalnimi institucijami, s poslovnimi bankami
in z drugimi, ki lahko posredujejo relevantne informacije
in z ogledi na kraju samem.
4.3.2. Upravičeni projekti – dodatna določila v primeru kandidiranja po »de minimis« shemi pomoči (kadar
prijavitelj kandidira samo za garancijo za kredit po tem
razpisu)
Projekt se mora zaključiti najkasneje v roku enega
leta od datuma odločbe o odobritvi garancije.
4.3.3. Upravičeni projekti – dodatna določila v primeru kandidiranja po regionalni shemi pomoči (kadar
prijavitelj kandidira zraven garancije za kredit po tem
razpisu še za nepovratna sredstva po razpisu manjše
začetne naložbe)
Začetne naložbe morajo biti v upravičenem območju opredeljenem po razpisu za male začetne naložbe
(problemsko območje).
Projekt, s katerim prijavitelj kandidira na razpis,
mora izpolnjevati naslednja pogoja:
– vsaj ohranjanje števila zaposlenih (izhodišče je
število dejansko zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) v celotnem obdobju treh let od zaključka projekta,
– izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje podjetja z vidika povečanja skupnih prihodkov in
bruto dobička podjetja ali bruto dodane vrednosti na
zaposlenega v letih 2016, 2017. in 2018.
Regionalno pomoč je mogoče dodeliti samo, če je
prosilec zanjo vložil vlogo za dodelitev državne pomoči, preden se projekt začne izvajati. Za začetek izvajanja
projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek dejavnosti v zvezi s projektom.
Začetek izvajanja del pomeni bodisi začetek gradbenih
del v okviru naložb bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo, zaradi
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katere naložbe ni več mogoče preklicati, če do nje pride pred začetkom gradbenih del, razen pripravljalnih
del, kakor so nakup zemljišča, pridobivanje dovoljenj in
opravljanje predhodnih študij izvedljivosti.
Prijavljeni projekt mora predstavljati tehnično-tehnološko zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje poslovnega procesa, ki je predmet projekta, takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.
Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do 1. 10. 2016.
4.3.4. Upravičeni stroški – »de minimis« shema pomoči (velja kadar prijavitelj kandidira samo za garancijo
za kredit po tem razpisu)
Upravičeni stroški so:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške
nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih
znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,
– stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
– stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona
podjetja,
– stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov
projektov širšega pomena,
– bruto plača in prispevki na plače novo zaposlenih
v podjetju, v povezavi z investicijo od datuma vročitve
odločbe dalje največ 3 mesece,
– stroški pridobivanja intelektualnih pravic.
Obratna sredstva v povezavi s projektom lahko
znašajo skupaj največ 20 % kredita na osnovi garancije
po tem razpisu.
4.3.5. Upravičeni stroški – regionalna shema pomoči (velja kadar prijavitelj kandidira zraven garancije
za kredit po tem razpisu še za nepovratna sredstva po
razpisu manjše začetne naložbe)
Upravičeni stroški so:
– stroški materialnih začetnih naložb, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč,
stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja
zemljišč, stroške gradnje in/ali nakupa objekta.
– stroški nematerialnih začetnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega
znanja.
Nematerialne začetne naložbe se morajo uporabljati izključno v poslovni enoti, ki je prejela državno
pomoč, obravnavati jih je potrebno kot sredstva, ki se
amortizirajo, kupljene morajo biti pod tržnimi pogoji od
nepovezanih oseb in vključene v osnovna sredstva poslovne enote, ki prejme pomoč, in morajo ostati povezana s projektom, za katerega je dodeljena pomoč,
najmanj tri leta.
Nabavljenih osnovnih sredstev podjetje ne sme odtujiti in morajo ostati v upravičenem območju najmanj tri
leta po končani naložbi. Uporabljati se morajo izključno
za namene, za katere so bila dodeljena. Dovoljena je
njihova nadomestitev, če v tem času zastarijo ali se
pokvarijo, pod pogojem, da se gospodarska dejavnost
na določenem območju ohrani za navedeno najkrajše
obdobje.
4.3.6. Neupravičeni stroški
Med neupravičene stroške pri investicijah oziroma
naložbah na področju regionalnih državnih pomoči in pri
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investicijah oziroma naložbah sofinanciranih po pravilu
»de minimis« spadajo:
– stroški nakupa prevoznih sredstev in transportne
opreme v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
– poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do
bank, dobaviteljev ali drugih upnikov,
– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih
družb,
– stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov ter dajatev,
– investicije v nakup ali izgradnjo nepremičnin, namenjenih za nadaljnjo prodajo ali oddajo,
– vlaganja za zasebno rabo,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po
zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
Predmet investicije je dovoljeno kupiti le od tretjih
oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot
25 % povezana (lastniški deleži, zastopnik, glasovalne
pravice) z upravičencem. Nakup investicijskih sredstev
tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med
fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo.
5. Finančni pogoji
5.1. Splošni finančni pogoji
Za pridobitev dolgoročnega kredita se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in so včlanjeni oziroma se včlanijo v RGS. Pogoji dolgoročnega
kredita z garancijo so naslednji:
– najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa
150.000 EUR,
– obrestna mera in stroški odobritve, vodenja in
ostali bančni stroški po sodelujočih bankah so v prilogi
razpisa,
– doba vračanja je do 8 let v nobenem primeru pa
ne sme preseči 22. 5. 2025,
– moratorij je možen do 12 mesecev in se všteva
v čas skupne dobe vračanja kredita,
– prijavitelj zavaruje prejeti kredit z garancijo RRA
Koroška in drugimi oblikami zavarovanj odvisno od stopnje rizičnosti projekta in prijavitelja,
– črpanje kredita je namensko, v skladu s prijaviteljevo vlogo z vso priloženo dokumentacijo,
– rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne
pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kreditno-garancijskega odbora RRA Koroška,
– prijavitelj najprej zaprosi za kredit banko iz seznama sodelujočih bank, po prejemu pozitivnega sklepa o odobritvi kredita pa vloži vlogo za izdajo garancije,
– garancija znaša največ 50 % odobrenega kredita,
– en prijavitelj ima lahko skupaj odobreno za največ
120.000,00 EUR garancij po Regijskih garancijskih shemah (upoštevajoč odobrene garancije po predhodnih
razpisih RGS),
– garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite.
Podjetje mora imeti ob podpisu pogodbe ob dodelitvi garancije vsaj enega zaposlenega za polni delovni
čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena
oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova
edina podlaga za zavarovanje) in direktor enoosebne
družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju po zavarovalni podlagi 112, kolikor je ta direktor
hkrati tudi lastnik te družbe.
RRA Koroška za zavarovanje garancije zahteva
nerazdelno poroštvo fizičnih oseb v obliki notarskega
sporazuma, v primeru srednje velikih podjetij z veliko
varnostjo naložbe in poslovanja družbe se lahko določi
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drugo primerno zavarovanje po presoji kreditno-garancijskega odbora (npr. menica, izvršnica, vpis hipoteke na
nepremičnine ali premičnine, depozit). Stroške notarja
v celoti nosi prijavitelj.
5.2. Dodatni finančni pogoji, »de minimis« shema
pomoči (velja kadar prijavitelj kandidira samo za garancijo za kredit po tem razpisu)
Skupni znesek pomoči de minimis za gospodarstvo
enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 € oziroma
v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem
tovornem prevozu 100.000 € v kateremkoli obdobju
treh proračunskih let, ne glede na vir prejema, obliko ali
namen pomoči.
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) Podjetje ima večino glasovnih pravic delničarjev
ali družbenikov drugega podjetja
b) Podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja
c) Podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi
ali statutu
d) Podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali
družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino
glasovnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega
podjetja
e) Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk
(a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij ali fizičnih
oseb, prav tako veljajo za enotno podjetje.
5.3. Dodatni finančni pogoji, regionalna shema pomoči (velja kadar prijavitelj kandidira zraven garancije
za kredit po tem razpisu še za nepovratna sredstva po
razpisu manjše začetne naložbe)
Upravičenec do regionalne pomoči mora v primeru naložbe v osnovna sredstva zagotavljati najmanj
25 % upravičenih stroškov naložbe s sredstvi iz virov,
ki ne vključujejo javnih sredstev oziroma javnih pomoči,
vključno s pomočjo po pravilu »de minimis«, kar pomeni,
da lahko znaša bančni kredit z zavarovanjem garancije in nepovratna sredstva skupaj le 75 % upravičenih
stroškov.
Intenzivnost regionalne pomoči za začetne naložbe
na upravičenem območju, izražena v bruto ekvivalentu
nepovratnih sredstev, ne sme preseči največje intenzivnosti pomoči, določene v uredbi o regionalni karti:
Podjetja
srednja
mala in mikro

1. 7. 2014 do 31. 12. 2020
Vzhodna SLO
35 %
45 %

Upošteva se klavzula o kumulaciji, da če je upravičenec za iste upravičene stroške prejel ali namerava
prejeti tudi drugo državno pomoč ali pomoč de minimis,
skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih
intenzivnosti državnih pomoči. Pri pravilu kumulacije se
upoštevajo 7., 11. ter 28. člen Pravilnika o spodbudah.
6. Stroški, povezani s kreditom in garancijo
RRA Koroška za izdano garancijo in obdelavo vloge
ne zaračunava nobenih stroškov. Banka zaračuna stroške v zvezi z odobritvijo in vodenjem kredita v skladu
z njeno poslovno politiko. S kreditom so povezani tudi
stroški zavarovanja po pogojih banke in notarskega
Sporazuma o zavarovanju garancijskih obveznosti.
RRA Koroška za izvajanje regijske garancijske sheme predpisuje članstvo upravičencev v shemi, ki se pla-
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ča kot enkratna pristopnina v višini 100,00 EUR za mikro
in mala podjetja in 150,00 EUR za srednja podjetja.
Vplačana članarina predstavlja prihodek sheme, vendar
ne povečuje garancijskega potenciala. Članstvo v shemi
ne predstavlja avtomatično obveznosti RRA Koroška pri
odobritvi garancije. V primeru, da prijavitelju garancija ni
odobrena, ni upravičen do povračila članarine.
7. Merila za izbor upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom
javnega razpisa, bo ocenila strokovna služba RRA Koroška, na osnovi naslednjih meril:
A.) Ocena projekta in podjetja:
– Cilj in namen investicije oziroma naložbe
– Vlaganje v tehnologijo
– Zaposleni podjetja
– Tržna naravnanost
– Razvojna naravnanost podjetja
B.) Ocena varnosti investicije oziroma naložbe:
– Premoženje in možnost poplačila v primeru unovčitve garancije
– Bonitetna ocena
C.) Velikost prijavitelja
D.) Socialno podjetništvo
Dodatno merilo za ocenitev vlog, kadar prijavitelj
kandidira poleg garancije za kredit za nepovratna sredstva v okviru razpisa majhne začetne naložbe:
– Delež kredita v finančni strukturi
– Lokacija projekta.
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (Navodila za izdelavo
vloge in merila za ocenjevanje vlog).
Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja
garancij in nepovratnih sredstev po regionalni shemi pomoči je 112, pogoj za dodelitev garancije in nepovratnih
sredstev je zraven pozitivnega sklepa kreditno garancijskega odbora doseženih najmanj 60 točk.
Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja
garancij po pravilu de minimis je 80, pogoj za dodelitev
garancije je zraven pozitivnega sklepa kreditno garancijskega odbora doseženih najmanj 40 točk.
8. Način prijave in razpisni roki
Rok za prijavo je od naslednjega dneva po objavi
razpisa v Uradnem listu RS do 22. 4. 2018 do 14. ure
oziroma do porabe sredstev. Vloge (obrazci in priloge)
je potrebno poslati na naslov RRA Koroška d.o.o., Meža
10, 2370 Dravograd.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig
odtisnjen na ovojnici, ki ne sme biti kasnejši od 22. 4.
2018 do 14. ure.
Vloge je potrebno poslati s priporočeno pošiljko po
pošti, iz katere je razviden datum in ura oddane vloge.
Osebna oddaja vlog ni možna. Vloga mora biti oddana
v Republiki Sloveniji.
Kolikor prijavitelj kandidira tudi za nepovratna sredstva po razpisu manjše začetne naložbe, mora upoštevati roke za prijavo iz razpisa manjše začetne naložbe,
ki je odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu
RS do 30. 4. 2016. Kot čas prispetja vloge po razpisu
manjše začetne naložbe se upošteva datum in ura poštnega žiga odtisnjena na ovojnici.
Vloge, ki bodo prispele pred rokom za prijavo in
po tem roku, bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodilom prijaviteljem za izdelavo vloge na javni razpis in sicer
v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani,
dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – RGS
Koroška« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
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Vloge, s katerimi prijavitelj kandidira tudi za nepovratna sredstva v okviru razpisa manjše začetne naložbe, morajo biti označene »Ne odpiraj – Vloga – RGS
Koroška in subvencija« in s polnim nazivom in naslovom
prijavitelja.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Oprema
ovojnice), ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili
nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice).
Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku.
Kolikor so priloge v vlogi v tujem jeziku, lahko razpisna
komisija zahteva slovenski prevod s podpisom odgovorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru
dvoma lahko RRA Koroška dodatno zahteva overjen
prevod. Vsi prevodi so strošek prijavitelja.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma
bodo oddane na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma oziroma ure, bodo s sklepom zavržene in
vrnjene prijavitelju.
Če na ovojnici pošiljatelj (prijavitelj) ne bo naveden,
bo strokovna komisija ovojnico odprla, s sklepom vlogo
zavrgla in jo vrnila prijavitelju, če bo iz vsebine mogoče
ugotoviti njegov naziv in naslov.
Vlogo z vsemi razpisnimi obrazci in dokazili oziroma prilogami je potrebno oddati v elektronski obliki
skenirano v datoteki PDF na elektronskem mediju ter
v enem listinskem izvodu, V primeru nebistvenih razlik
med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko se
bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
Besedilo javnega razpisa, navodila za izdelavo popolne vloge z merili za ocenjevanje vlog in v njih opredeljeni razpisni obrazci in priloge.
Kolikor se prijavitelj prijavlja tudi na razpis manjše
začetne naložbe, razpisno dokumentacijo sestavlja še
besedilo javnega razpisa za manjše začetne naložbe,
pogodba o sofinanciranju manjših začetnih naložb in
vzorec zahtevka.
Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko
prijavitelji prevzamejo brezplačno na spletni strani RRA
Koroška: http://www.rra-koroska.si/.
V času odprtja razpisa se lahko za dodatne informacije obrnete na RRA Koroška na tel. 059-085-180
oziroma na e-naslov: finance@rra-koroska.si.
10. Odpiranje, obdelava vlog in dopolnitev vlog
Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele.
Odpiranje vlog bo na sedežu RRA Koroška in ne bo
javno. Vloge se pregledajo v roku najmanj 30 dni od
prejema. V primeru, da je vloga nepopolna, se prijavitelja pozove k dopolnitvi. Pozivi na dopolnitev vloge
se pošiljajo po vrstnem redu, kot so prispele. Rok za
dopolnitev vloge je 5 delovnih dni. Vloge, ki jih prijavitelj
v zahtevanem roku 5 delovnih dni, od dneva prejema
obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo
kot neutemeljene zavrnjene.
Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi garancije
RRA Koroška ne more biti predmet dopolnitve vloge.
Strokovna služba lahko prijavitelje s popolnimi vlogami pozove še k dodatnim pojasnilom eventualnih nejasnosti v vlogi za potrebe analize vloge za kreditno
garancijski odbor.
Prijavitelj sme ob pisnem soglasju RRA Koroška
popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije strokovna
služba pri pregledu in ocenjevanju vlog.
Vse formalno popolne vloge bo pregledala in ocenila strokovna služba RRA Koroška, ki pripravi poleg
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analize vloge tudi predlog sklepa za kreditno-garancijski
odbor. Ta sprejme sklep o odobritvi oziroma neodobritvi
garancije.
Vlogo bo obravnaval kreditno-garancijski odbor. Ta
se praviloma sestaja enkrat mesečno.
RRA Koroška bo najkasneje v roku 5 delovnih dni
po sprejemu odločitve prijavitelju posredoval Odločbo
o odobritvi oziroma neodobritvi garancije. V primeru, da
prijavitelj kandidira tudi za nepovratna sredstva v okviru
razpisa za manjše začetne naložbe, se odločba o odobritvi garancije posreduje prijavitelju in strokovni komisiji
za pregled in obdelavo vlog, ki jo imenuje direktor Mariborske razvojne agencije.
Na podlagi pozitivnega sklepa o izdaji garancije
bo RRA Koroška izdala odločbo o odobritvi garancije
in z upravičencem podpisala Sporazum o zavarovanju
garancijskih obveznosti in Pogodbo o izdaji garancije, upravičencu izdala garancijo, upravičenec pa bo
z banko podpisal kreditno pogodbo in uredil zavarovanje kredita.
Upravičenec mora tudi ob podpisu pogodbe izpolnjevati vse razpisne pogoje.
Prehitro ali prepozno prispele ali nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.
11. Zaupna narava dokumentacije
Vsi podatki iz vloge, ki je prispela na javni razpis, so
javni, razen tisti, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko prijavitelj
označi posamezen podatek oziroma del vloge.
Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno
vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih
javnega razpisa.
Člani strokovne komisije, strokovne službe in druge
pooblaščene osebe, ki sodelujejo pri izvedbi razpisa, se
zavežejo, da bodo podatke varovali kot zaupne in jih
uporabili izključno za potrebe izvedbe razpisa.
Rezultati javnega razpisa so informativnega javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani RRA
Koroška.
12. Zavrnitev vlog
Vloge, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev in zahtev razpisa in razpisne dokumentacije in niso v skladu s predmetom, namenom in cilji razpisa, se z odločbo zavrnejo.
Če se to ugotovi po izdaji odločbe o izdaji garancije, se
pogodba ne podpiše, odločba pa se razveljavi. Po podpisu pogodbe je to razlog za odstop od pogodbe o izdaji
garancije, umik garancije ter odpoklic depozita. Prijavitelj mora poravnati zakonsko določene zamudne obresti
za namensko vezan depozit za čas od datuma sklenitve
pogodbe do datuma vračila depozita
Izpolnjevanje pogojev in meril mora izhajati iz celotne vloge, splošno znanih dejstev in podatkov iz javnih
evidenc.
Vloga se med drugim zavrne tudi, če:
– prijavitelj prosi za sredstva, ki jih namerava porabiti v nasprotju z razpisnimi pogoji,
– so bila prijavitelju predhodno že odobrena javna
sredstva za isti namen,
– prijavitelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog,
iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način
izvedbe oziroma podatki niso verodostojni in/ali resnični,
13. Črpanje kredita
Črpanje kredita je namensko, na podlagi naslednje
dokumentacije:
– zahtevka za črpanje kredita,
– kopij računov z navedbo, da je kopija enaka originalu in
– dokazilom o plačilu preostanka predloženih računov.
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Zgoraj
navedeno
dokumentacijo
upravičenec predloži in pošlje v pregled RRA Koroška.
RRA Koroška v roku 3 dni pregleda in potrdi ter jo
posreduje izbrani banki v izplačilo.
V primeru, da upravičenec sam v celoti poravna
račun, se mu koriščenje kredita izvede kot refundacija
plačanega računa na njegov transakcijski račun.
14. Obveznosti prejemnika sredstev
Prejemnik sredstev je dolžan RRA Koroška pred
dodelitvijo sredstev dostaviti pisno izjavo o morebitnih
že prejetih regionalnih ali de minimis pomočeh (vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku
je v relevantnem obdobju prejemnik še kandidiral za de
minimis pomoč) in drugih že prejetih (ali zaprošenih)
pomočeh za iste upravičene stroške).
Prejemnik sredstev se zavezuje prijavljen projekt
izvesti po načelu ekonomičnosti in mora RRA Koroška
oziroma s strani RRA Koroška pooblaščenim osebam,
omogočiti preverjanje upravičenih stroškov ter drugi
nadzor in spremljanje izvajanja pogodbe.
Prejemnik sredstev mora RRA Koroška obvestiti
o vseh nameravanih statusnih spremembah (spremembah sedeža, spremembe v dejavnostih,…).
Prejemnik sredstev mora zagotoviti, da terjatve do
RRA Koroška ne bo odstopil tretji osebi.
Prejemnik sredstev je kazensko in odškodninsko
odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je podal neresnične ali zavajajoče izjave v vlogi na javni razpis ali
kasneje pri izstavitvi zahtevkov za upravičene stroške.
15. Pravno sredstvo: zoper odločbo RRA Koroška pritožba ni dovoljena. Zoper odločbo je možen upravni spor.
16. Zaprtje razpisa: z objavo tega razpisa se zapre Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in
srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme
v Koroški regiji, objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/15
z dne 12. 6. 2015 in spremembo, objavljeno v Uradnem
listu RS, št. 43/15 z dne 19. 6. 2015.
RRA Koroška d.o.o.
Št. 5100-5/2016-1
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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 nadaljevanju:
Pravilnik o postopkih) in v zvezi z 12. 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 znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske (Uradni list RS-MP, št. 3/94), Protokola
desetega zasedanja skupnega odbora za znanstveno
in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in
Ljudsko republiko Kitajsko (26. 6. 2014, Ljubljana), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko
republiko Kitajsko v letih 2017-2018
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in kitajskih raziskovalcev,

ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v
nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2017–2018.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Ljudska republika Kitajska.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in
razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter
– izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije, ter
– izvajajo s strani agencije (so)financirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr.
sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije), ki
zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Ljudsko republiko Kitajsko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih kitajskih raziskovalcev
v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in kitajskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta kot jih določajo Zakon o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in
57/12 – ZPOP-1A), Pravilnik o postopkih in Pravilnik
o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09
in 72/11). Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani
agencije. Mejna vrednost vsote A1+A2+A3, ki jo mora
izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki niso člani nobene programske skupine, lahko
vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D-J/2016, objavljen na
spletni strani agencije in ga do 10. 5. 2016 do 12. ure
oddajo po elektronski pošti na naslov: razpisi-bilaterala@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec z oznako
»Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko
republiko Kitajsko 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 10. 5.
2016 (poštni žig). Agencija bo upoštevala podatke iz
teh obrazcev samo v primeru, če predlagani vodja ni
vključen v programsko skupino in ob zaključku razpisa
ne dosega pogoja A1+A2+A3≥1. Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in kitajski vodja morata vložiti prijavi praviloma
istočasno in na način, ki ga določajo pristojne institucije (v Ljudski republiki Kitajski: Ministrstvo za znanost
in tehnologijo, Oddelek za mednarodno sodelovanje
Ljudske republike Kitajske, spletna stran: http://www.
most.gov.cn). Kontaktna oseba na kitajski strani je gospa Ms. SUN Xueping (tel: 086/10/588-813-72, e-mail:
sunxp@most.gov.cn).
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Strokovna komisija agencije ovrednoti prijave bilateralnih projektov skladno s 128. členom Pravilnika
o postopkih in Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-24, z dne 25. 1. 2016. Finančno
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ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje bo dogovorjen
na zasedanju pristojnega mednarodnega organa (Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje
med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko,
v nadaljnjem besedilu: skupni odbor), ki bo predvidoma
potekalo konec leta 2016.
Skupni odbor bo pri izboru upošteval predloge projektov, ki jih bo v sofinanciranje predlagalo Ministrstvo
za znanost in tehnologijo Ljudske republike Kitajske in ki
bodo ustrezali razpisnim kriterijem v Republiki Sloveniji.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2017–2018 znaša okvirno
120.000,00 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 gospodaren način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske
raziskovalce ob obiskih v Ljudski republiki Kitajski;
– stroške bivanja za gostujoče raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do največ 100 EUR dnevno, ob daljših
obiskih pa stroške bivanja največ do 1250 EUR mesečno;
– dnevnice za gostujoče raziskovalce ob obiskih
v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba
o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Uradni list RS, št. 140/06
ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), v času objave tega
razpisa 21,39 EUR;
– lokalni prevoz (javni) od kraja namestitve do kraja
raziskovalne organizacije za kitajske raziskovalce ob
obiskih v Sloveniji.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije kitajskim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki
ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu
v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po
uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam
poskrbi za kritje stroškov za svoje zdravstveno zavarovanje.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. 1. 2017
do 31. 12. 2018.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter
opremljenost prijav
9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava
(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-BI-CN-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 10. 5. 2016 do 12. ure.
(3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo
zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec
nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni
v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci
(obrazec ARRS-BI-CN-JR-Prijava/2016) in odda v pisni
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom
zastopnika
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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 Ljudsko republiko Kitajsko
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 10. 5. 2016, do 12. ure, in v pisni obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 10. 5. 2016, do 12. ure.
Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 10. 5. 2016 (poštni žig).
9.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka
(9.1.) – elektronska; točka (9.2.) – elektronska in pisna)
ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu
s Pravilnikom o postopkih.
(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo
neodprte vrnjene prijaviteljem.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 12. 5. 2016 ob 10. uri, v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2016.
12. 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 Aleksandri
Panič, po tel. 01/400-59-24 vsak delavnik, od 9. do
12. ure, ali na e-pošto: aleksandra.panic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Ob-1602/16
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) 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 razpis
za izbor javnih kulturnih programov na področju
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
ki jih bo v obdobju 2016 do 2018, na območju
Mestne občine Ljubljana sofinanciral
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
(v nadaljevanju: Ljubljana-PrP-2016-2018)
1. Predmet javnega razpisa in področje dejavnosti –
Uprizoritvene umetnosti na področju gledališča.
Predmet razpisa Ljub
ljana-PrP-2016-2018 je sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev
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iz sredstev Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju:
programi), ki so:
– produkcija in postprodukcija kulturnih dogodkov,
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
2. Cilji razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje izvirne in kakovostne ustvarjalnosti
na področju gledališča,
– podpora kakovostnim programom, ki delujejo na
območju Mestne občine Ljubljana in prispevajo k razvoju
Mestne občine Ljubljana na področju kulture,
– povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju Mestne občine Ljubljana,
– povečanje dostopnosti kulturnih vsebin,
– podpora uveljavljenim ljubiteljskim kulturnim društvom, ki imajo sedež in delujejo na območju Mestne
občine Ljubljana,
– povečanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na območju Mestne občine Ljubljana.
3. Področja dejavnosti in predmet razpisa
Področje dejavnosti razpisa so uprizoritvene umetnosti na področju gledališča.
Predmet razpisa na področju uprizoritvenih umetnosti ima štiri programske sklope:
– produkcija – zajema programske enote, ki bodo
premierno izvedene v obdobju od 2016 do 2018,
– postprodukcija – zajema programske enote, ki
so zaradi svoje kakovosti, odziva publike, predstavitve
kulturne produkcije primerne za ponovno izvedbo doma
in v tujini v obdobju od 2016 do 2018,
– mednarodno sodelovanje – zajema tako gostovanja tujih gledaliških skupin v Ljubljani, kakor tudi predstavitev Ljubljanskih izvajalcev v tujini
– kulturna vzgoja – zajema pripravo in izvedbo
gledaliških projektov mladih ustvarjalcev (do 27 let)
ter predstave in delavnice za otroke in mlade, v katerih
se z ustreznimi pedagoško-didaktičnimi pristopi spodbuja ustvarjalnost otrok in mladih.
4. Okvirna vrednost razpisa
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, ki jih
za predmet razpisa Ljubljana-PrP-2016 - 2018 s proračunom zagotavlja Mestna občina Ljubljana za leto 2016
znaša =110.400,00 EUR.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za programe v letih 2017 in 2018 znaša vrednost razpoložljivih
sredstev za programe v letu 2016, ob upoštevanju letnega proračunskega indeksa za področje kulture v proračunih Mestne občine Ljubljana za leti 2017 in 2018.
5. Roki razpisa: javni razpis Ljubljana-PrP-2016 2018 prične teči 11. 3. 2016 in se zaključi 11. 4. 2016.
6. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa je dostopna na domači strani JSKD www.jskd.si in obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce: A (splošni podatki – izjava);
B (predstavitev društva),. B-1 (splošna utemeljitev programa); C (finančna konstrukcija programa 2016-2018),
D-1 (podatki o programski enoti), D-2 (finančna konstrukcija programske enote).
7. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva s sedežem na območju Mestne občine Ljubljana.
Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na
območju Mestne občine Ljubljana. Pravne osebe, ki so
program prijavile na katerikoli drug poziv Mestne občine
Ljubljana, do sredstev po tem razpisu niso upravičene.
Program je po vsebini, zasnovi in obsegu zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki je v javnem inte-
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resu in 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 in izvaja
v skladu s prijavljenim terminskim načrtom.
Projekt je zaokrožena programska enota ali posamična kulturna aktivnost, ki je predstavljena javnosti
kot zaključena samostojna celota: gledališka predstava,
koncert, razstava ipd.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne
zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).
8. Splošni pogoji razpisa
Vloge na razpis Ljub
ljana-PrP-2016 - 2018 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji
in sicer na območju Mestne občine Ljubljana,
– trajneje, vsaj že pet let delujejo na področju razpisa,
– zaradi obsega dejavnosti trajneje, vsaj že pet let
zaposlujejo 3 ali več strokovnih in/ali tehničnih sodelavcev s polnim delovnim časom,
– letno izvedejo najmanj 4 premierne produkcije na
razpisanem področju,
– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov
in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo
s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora
omogočil javno dostopnost,
– zagotavljajo izvedbo predloženih programov v obdobju od 2016 do 2018 v skladu s terminskim načrtom
(to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja),
– so izpolnili vse pogodbene obveznosti do sofinancerjev kulturnih programov iz javnih sredstev v preteklih
letih (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja).
Predlagani program ustreza splošnim pogojem tega
razpisa, če:
– zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 50 %
vseh predvidenih stroškov,
– bo na zahtevo Mestne občine Ljubljana izvedel
ponovitev izbrane programske enote na eni izmed javnih prireditev Mestne občine Ljubljana in to brezplačno,
le s kritjem morebitnih dodatnih materialnih dodatnih
stroškov (kar dokaže s podpisano izjavo predlagatelja),
– ni že sofinanciran iz proračuna Mestne občine
Ljubljana po kakem drugem javnem razpisu ali pozivu
(kar dokaže s podpisano pisno izjavo predlagatelja).
Predlagatelj programa je odgovorni nosilec programa. Izbrani izvajalec programa bo v pogodbi naveden
kot pogodbena stranka.
9. Posebni pogoji razpisa
Predlagatelj ustreza posebnim pogojem tega razpisa, če:
– zagotavlja prostorske pogoje za pripravo in izvedbo predlaganega programa,
– ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega
programa na področju razpisa, kar dokaže z opisom
dejavnosti in popisom izvedenih dogodkov,
– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru
in/ali mednarodni javnosti,
– je v preteklih letih izvedel program oziroma projekte, ki so bili pozitivno ocenjeni s strani strokovne javnosti, kar dokažejo s fotokopijo najmanj petih kritiških in
medijskih odmevov.
Predlagatelj ustreza posebnim pogojem tega razpisa, če je v preteklih treh letih izvedel najmanj:
– (na področju uprizoritvenih umetnosti-gledališče)
najmanj 5 premiernih produkcij na letni ravni
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– (na področju uprizoritvenih umetnosti-gledališče)
dvajset (20) programskih enot v okviru programskih
sklopov produkcija, postprodukcija, mednarodno sodelovanje, kulturna vzgoja.
10. Splošni kriteriji razpisa
Predloženi programi bodo ocenjeni na podlagi kriterijev za:
a) kakovost in uspešnost realizacije programa oziroma projektov predlagatelja v obdobju od 2013 do
2015, skupaj do 30 točk:
– ocena kakovosti in uspešnosti izvedbe programa
v obdobju od 2013 do 2015 (do 10 točk),
– pomembnost programa za kulturno ponudbo MOL
in doseženo število občinstva (do 10 točk),
– aktualnost ponudbe in odmevnost v strokovni javnosti v obliki števila kritiških odmev, nagrad ipd. (do
5 točk),
– stopnja finančne soudeleženosti predlagatelja pri
izvedbi programa v obdobju od 2013 do 2015 z lastnimi
sredstvi oziroma sredstvi iz drugih virov (do 5 točk).
b) kakovost in izvedljivost programa predlagatelja
v obdobju od 2016 do 2018, skupaj do največ 50 točk:
– vsebinska zaokroženost programa v smiselno
celoto, iz katere je razviden temeljni umetniški koncept
(do15 točk),
– aktualnost ter izvirnost programskega koncepta
ter utemeljenost vsebinske obrazložitve (do 10 točk),
– uravnoteženost finančne konstrukcije glede na
obseg in vsebino programa ter predvideni višji delež
sredstev iz drugih virov (do 5 točk);
– zastopanost vseh programskih sklopov iz področja razpisa (do 5 točk);
– izvedba predlaganega programskega sklopa
v daljšem časovnem obdobju (skozi leto) (do 5 točk),
– mednarodno sodelovanje in gostovanje (do
5 točk),
– program, ki pritegne več občinstva in večje število
različnih starostnih in družbenih skupin (otroci, mladina,
starostniki, ranljive družbene skupine) (do 5 točk).
11. Prednostna merila razpisa glede na področje
dejavnosti
Predloženi programi bodo dodatno ocenjeni na
podlagi prednostnih meril za področje uprizoritvenih
umetnosti-gledališče, skupaj do 20 točk:
– načrtujejo večje število programskih enot v okviru
programskih sklopov produkcija in postprodukcija (do
5 točk),
– načrtujejo večje število izvedb posameznih programskih enot v okviru festivalov z mednarodno udeležbo oziroma tistih programskih enot, ki se v letih
2016-2018 tematsko navezujejo na izvedbo dodatnih
projektov Mestne občine Ljubljana (do 5 točk),
– vključujejo večje število izvajalcev (igralcev, plesalcev ipd.) posameznih programskih enot (do 5 točk),
– načrtujejo večje število programskih enot v mednarodnih koprodukcijah (do 3 točke),
– vključujejo večje število mladih ustvarjalcev oziroma izvajajo kakovostne in dostopne vsebine kulturne
vzgoje (do 2 točki).
12. Uporaba meril razpisa
Programe bo presojala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge).
Za sofinanciranje bodo predlagani le tisti programi predlagateljev, ki bodo v postopku ocenjevanja na
podlagi splošnih in prednostnih meril prejeli najmanj
80 točk.
13. Realizacija razpisa
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti bo v obdobju
od 2016 do 2018 sofinanciral največ 2 javna kulturna
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programa na področju uprizoritvenih umetnosti-gledališče.
Po vrsti bodo za sofinanciranje izbrani tisti programi, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegli višje število
točk.
Z izbranimi izvajalci programa po tem razpisu bo
JSKD sklenil pogodbo o realizaciji programa, ki ga sofinancira JSKD iz proračuna Mestne občine Ljubljana.
Odgovorni nosilec programa je predlagatelj programa. Izbrani izvajalec programa bo v pogodbi naveden
kot pogodbena stranka.
JSKD lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi
o izboru programa spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti
(nerealizacija programa) v tekočem pogodbenem letu
razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih
sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva
vračila.
Izvajalec programa bo lahko – najpozneje do
15. septembra 2016 – predlagal spremembo pogodbe
zaradi spremenjenih okoliščin le v naslednjih primerih:
– če bo naknadno ugotovil, da določene programske enote ne bo mogel izvesti v pogodbeno določenem
roku, lahko predlaga drug termin izvedbe v koledarskem
letu letu 2016,
– če bo iz utemeljenih razlogov spremenil naslov
programske enote, lahko predlaga spremembo naslova
programske enote pod pogojem, da vsebina izbrane
programske enote ostane enaka,
– če bo naknadno ugotovil, da programske enote
ne more izvesti v pogodbeno določenem kraju oziroma
prizorišču, lahko predlaga spremembo prizorišča izvedbe posamezne programske enote.
14. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za leto 2016 morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016.
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe morajo biti porabljena v proračunskih letih 2016,
2017 in 2018, in sicer do konca tekočega leta. Izbrani
izvajalci programov, s katerimi bo sklenjena triletna pogodba, bodo za leti 2017 in 2018 pozvani k predložitvi
programa za vsako leto posebej. Na podlagi ovrednotenja le-tega bosta s pogodbeno stranko sklenjena dodatka k pogodbi za leti 2017 in 2018.
15. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in pojasnil sta:
– Andreja Repar, vodja območne izpostave Ljub
ljana, oi.Ljubljana@jskd.si, 01/23-00-570,
– Nataša
Klemenčič,
oi.Ljubljana@jskd.si,
01/23-00-570.
Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo
in petek, od 9. do 11. ure.
16. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski
obliki na: https://razpisi.jskd.si ter v tiskani obliki poslana kot priporočena pošiljka na naslov: Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ljubljana,
Krekov trg 2 1000 Ljubljana, do 11. 4. 2016. Za datum
oddaje vloge se šteje datum na pošti oddane priporočene pošiljke.
Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, ter obratno, se šteje kot neoddana.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
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Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno
označena po predlogi.
Posamezni predlagatelj lahko na razpis predloži
največ eno vlogo za razpisano področje.
17. Izpolnjevanje pogojev razpisa
Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih obrazcih,
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku,
– vsebuje predpisane obrazce: A (splošni podatki
– izjava); B (predstavitev društva),. B-1 (splošna utemeljitev programa); C (finančna konstrukcija programa
2016-2018), enega ali več obrazcev D-1 (podatki o programski enoti), enega ali več obrazcev D-2 (finančna
konstrukcija programske enote),
– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge,
– je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo
pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj
vloge, ki ne izpolnjuje splošnih in posebnih pogojev
razpisa.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po
določilih prvega odstavka 16. točke razpisa.
Izpolnjevanje pogojev razpisa ugotavlja pristojni
uslužbenec za vodenje postopka, ki ga imenuje direktor
JSKD.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki
jih ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, ki
kljub pozivu niso bile pravočasno in v celoti dopolnjene,
bodo zavržene.
18. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Ljub
ljana-PrP-2016-2018, bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva, ter
Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.
Vloge, prispele na razpis, bodo obravnavane po
času prispetja. Za čas prispetja vloge, ki je bila dopolnjena, se šteje čas prispetja dopolnitve vloge.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil
v praviloma v tridesetih dneh po zasedanju in odločitvi
strokovno programske komisije, z določitvijo roka, do
katerega bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu
komisije pisno izjavi. Po poteku tega roka bodo izdane
odločbe.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-1585/16
Na podlagi 15. člena Zakona o radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1, Uradni list RS, št. 96/05 z dne 28. 10.
2005 in ZRTVS-1A, Uradni list RS, št. 9/14 z dne 5. 2.
2014) in 8. ter 9. člena Statuta javnega zavoda radiotelevizija Slovenija (Uradni list RS, št. 106/06, 9/12)
naročnik – RTV Slovenija, Regionalni RTV center Maribor, objavlja
razpis
za oddajo prostorov interne restavracije
Predmet razpisa je oddaja prostorov interne restavracije v najem, za zagotovitev prehrane zaposlenih in
gostov RTV Slovenija.
Prostori se nahajajo v kletni etaži Regionalnega RTV centra Maribor (Ilichova 33, 2000 Maribor).
Skupna velikost najemnih prostorov je 109 m2 (jedilnica 47 m², kuhinja 18 m², skladišča in garderoba 44
m²). Dostop do najemnih prostorov je samo iz notranjosti objekta, mimo glavnega vhoda Reginalnega RTV
centra Maribor.

Naročnik nudi v uporabo vgrajeno opremo (električna in vodovodna napeljava, sistem prezračevanja, hlajenja in ogrevanja, razsvetljava, točilni pult in kuhinjska
oprema). Stroški porabe energentov (elektrike, plina in
vode), čiščenja jedilnice in odvoza odpadkov (razen bioloških) bodo v dogovorjenem pavšalnem znesku zajeti
v najemnino prostorov.
Ponudnik bo moral na svoje stroške zagotoviti čiščenje prostorov kuhinje, skladišč in garderobe ter odvoz bioloških odpadkov.
Ponudnik bo moral zagotoviti naslednjo dopolnitev
opreme najetih prostorov:
– jedilnica – prti, posode za sol in poper in jedilni
servis (krožniki, jedilni pribor),
– točilnica – avtomat za kavo, kozarci, skodelice
za kavo in čaj,
– kuhinja – posoda in ostali pribor za pripravo hrane,
– skladišče – hladilniki za pijačo.
Pogoji za prijavo na razpis:
– Minimalni delovni čas restavracije je od ponedeljka do petka, od 7. do 15. ure. Ob sobotah, nedeljah in
praznikih je restavracija praviloma zaprta, razen v primerih posebnega dogovora. Vsaka sprememba delovnega
časa mora biti vnaprej dogovorjena.
– Ponudnik mora zagotoviti vsaj dve različni malici
na dan; mesno in vegetarijansko ter enostaven zajtrk,
zaželjena pa je tudi izbira jedi po naročilu. Možnost naročila za reprezentanco in dodatna ponudba (rogljički,
sendviči idr.) bo predmet dogovora.
– Ponudnik ne sme dovažati pripravljene hrane ampak mora hrano pripravljati v kuhinji RTV centra Maribor.
V prostorih RTV centra Maribor že obstaja ponudba
iz avtomatov (sendvičev, kave, pijače ...), kar bo ostalo
tudi po oddaji interne restavracije v najem.
Ogled prostorov bo možen med 6. 4. 2016 in 8. 4.
2016 od 9. in 11. ure, po najmanj enodnevni predhodni
najavi. Prijave za ogled sprejemamo med 4. 4. 2016 in
7. 4. 2016, od 8. do 13. ure, na tel. 02/429-91-32.
Zainteresirani ponudniki naj oddajo svoje ponudbe,
v katerih s svojo izjavo potrdijo, da izpolnjujejo naročnikove pogoje.
V ponudbi morajo biti navedene okvirne cene za
najemnino, ki so jo pripravljeni ponuditi. Stroški porabe
energentov (elektrike, plina in vode), čiščenje jedilnice
in odvoza odpadkov (razen bioloških) so dogovorjeni
v pavšalnem znesku 200,00 EUR in niso vključeni v najemnino.
Ponudbi mora biti predložen, s strani ponudnika predlagan, cenik hrane in pijače, ponudba zajtrka ter
ponudba jedilnika dnevnih malic za 2 tedna.
Ponudbe morajo biti poslane v zaprtih kuvertah
na naslov: Regionalni RTV center Maribor, Ilichova 33,
2000 Maribor, s pripisom: »Ne odpiraj – za razpis – Ponudba za oddajo interne restavracije«. Na kuverti mora
biti napisan polni naslov ponudnika.
Ponudbe morajo prispeti v tajništvo vodstva (Milena Gorjup) Regionalnega RTV centra Maribor, do dne
15. 4. 2016, najkasneje do 10. ure. Ponudbe, ki bodo
prispele po tem roku, ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljateljem.
Naročnik bo vse ponudbe pregledal, in če bo potrebno, od ponudnikov pridobil še dodatne informacije.
Po preučitvi dokumentacije in morebitnih dodatnih informacij, bo naročnik najugodnejše ponudnike povabil
na pogovor in jih nato pozval k oddaji končne ponudbe.
RTV Slovenija
Regionalni RTV center Maribor
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Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet
drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MOV, št. 1/2013 in 2/2015), objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
javni razpis
za sofinanciranje
dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki
niso predmet drugih financiranj iz proračuna
Mestne občine Velenje za leto 2016
I. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa so
dejavnosti/programi/projekti/prireditve društev, klubov in
drugih organizacij ter dejavnosti/programi/projekti/prireditve pravnih in fizičnih oseb, ki niso predmet drugih
financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov
in dostopnost do različnih dejavnosti.
II. Upravičenci do sofinanciranja:
1. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem
oziroma sedežem v Mestni občini Velenje;
2. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem
oziroma sedežem v drugi občini, če dejavnosti/programe/projekte/prireditve organizirajo na območju Mestne
občine Velenje;
3. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem
oziroma sedežem v drugi občini, če so njihove dejavnosti/programi/projekti/prireditve, ki so organizirani izven
Mestne občine Velenje, z vidika zadovoljevanja javnih
potreb ali prepoznavnosti občine pomembni za Mestno
občino Velenje.
Do sofinanciranja niso upravičene krajevne skupnosti, mestne četrti ter pravne in fizične osebe, ki so prejela
sredstva za isto dejavnost/program/projekt/prireditev na
katerem od drugih razpisov Mestne občine Velenje (npr.
na razpisu za področje kulture, turizma, športa, sociale,
podjetništva …).
III. Razpisni rok: prijavitelji lahko oddajo pisne vloge kadarkoli v času objave razpisa v tekočem proračunskem letu, vendar najkasneje do 30. novembra za
tekoče leto.
IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava na razpis mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju, številko transakcijskega
računa, kamor se sredstva nakažejo, in naziv banke,
davčno številko ali ID za DDV,
– podatke o namenu porabe sredstev (opis dejavnosti/programov/projektov/prireditev, njihov kraj,
čas, predviden program, cilje, namen, pričakovano udeležbo/doseg/naklado),
– finančni načrt za izvedbo dejavnosti/programov/projektov/prireditev,
– reference in dosedanje sodelovanje z MOV,
– izjavo glede upravičenosti do sofinanciranja,
– izjavo glede omejitev poslovanja,
– izjavo, da prijavitelj za isto dejavnost/program/projekt/prireditev ni prejel sredstev iz drugih razpisov Mestne občine Velenje.
Vsaka prijava mora biti oddana v svoji kuverti.
Prijavitelji morajo prijave oddati na naslov Mestna
občina Velenje – Vložišče, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Prijave morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako:
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za DPPP«.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno (do 30. novembra 2016), ne bodo obravnavane. Prav tako ne
bodo obravnavane prijave, ki bodo na razpis prispele
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pravočasno, vendar po morebitni porabi za razpis zagotovljenih sredstev.
V. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo komisija
opravljala mesečno. Komisija se praviloma sestane najkasneje do 15. v mesecu in obravnava vse vloge, ki so
prispele pretekli mesec.
VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav
Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga o sofinanciranju upošteva naslednja merila:
A. Delež lastnih sredstev in drugih virov financiranja
(0–20 točk)
1. Nad 60 % (12–20 točk)
2. Od 30 do 60 % (6–11 točk)
3. Manj kot 30 % (0–5 točk).
B. Pomen
dejavnosti/programov/projektov/prireditev za občane Mestne občine Velenje in za Mestno občino Velenje, prispevek dejavnosti/programov/projektov/prireditev k prepoznavnosti in ugledu
občine (0–20 točk)
1. Velik (14–20 točk)
2. Srednji (7–13 točk)
3. Manjši (0–6 točk).
C. Jasna opredeljenost ciljev in namena dejavnosti/programov/projektov/prireditev (0–20 točk)
1. Dobra (14–20 točk)
2. Srednje (7–13 točk)
3. Slabša (0–6 točk).
D. Kvaliteta, inovativnost in izvirnost dejavnosti/programov/projektov/prireditev (0–20 točk)
1. Dobra (14–20 točk)
2. Srednja (7–13 točk)
3. Slabša (0–6 točk).
E. Reference prijaviteljev in dosedanje sodelovanje
prijaviteljev z Mestno občino Velenje (0–20 točk)
Točke, dodeljene za posamezna merila, se seštevajo. Možnih točk je 100. Vrednost točke je 10 evrov.
VII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o odločitvi obveščeni pisno.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija
je objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje
http://www.velenje.si (poglavje Za občane – Javne objave) ali pa jo zainteresirani dvignejo vsak delovni dan
na Mestni občini Velenje – Vložišče (soba št. 10), Titov
trg 1, 3320 Velenje.
IX. Sredstva za sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje, se lahko
pridobijo samo na podlagi prijave na razpis. O izvedbi
sofinanciranih dejavnosti/programov/projektov/prireditev
morajo prijavitelji občinski upravi predložiti poročilo o izvedbi na obrazcu, ki je v prilogi.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak delovni dan na tel. 03/896-16-03
(Alma Glotić).
Mestna občina Velenje
Ob-1581/16
Mestna občina Velenje objavlja na podlagi 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), Statuta
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine
Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo), Odloka
o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 3/14 in
18/15), Strategije razvoja socialnega varstva v Mestni
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občini Velenje za obdobje od 2014 do 2020 (Uradni vestnik MOV, št. 16/14), Odloka o proračunu MOV za leto
2016 (Uradni vestnik MOV, št. 21/15) in sklepa župana,
št. 403-04-0006/2016-590 z dne 15. 2. 2016
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje socialnih
in zdravstvenih programov in/ali projektov
v Mestni občini Velenje v letu 2016
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje socialnih in
zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini
Velenje (v nadaljevanju: MOV) za leto 2016:
Sklop A in Sklop A1:
– programi in/ali projekti medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi in/ali projekti,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne
izključenosti starostnikov;
– programi in/ali projekti, namenjeni otrokom in
mladostnikom ter staršem pri razreševanju osebnostnih
problemov;
– programi in/ali projekti za preprečevanje nasilja,
za pomoč žrtvam nasilja in za delo s povzročitelji nasilja;
– programi in/ali projekti, ki omogočajo vključitev
v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi in/ali projekti s področja
varovanja duševnega zdravja;
– programi in/ali projekti za izboljšanje življenja osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju;
– programi in/ali projekti za rehabilitacijo uporabnikov nedovoljenih drog, alkohola in drugih oblik zasvojenosti;
– programi in/ali projekti za podporo bivanja invalidov in drugi specializirani programi in/ali projekti
za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja
invalidov;
– programi in/ali projekti, ki delujejo s ciljem pospeševanja razvoja zdravja, izboljšanja kakovosti življenja
ali delujejo s ciljem promocije zdravja;
– programi in/ali projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom
posameznih zdravstvenih storitev.
Sklop B:
– programi in/ali projekti za nudenje materialne pomoči in odpravljanje socialnih stisk ljudi v MOV.
Prednostno bodo sofinancirani programi in/ali projekti, katerih cilj bo usmerjen v karitativno in socialno
poslanstvo: nudenje materialne pomoči in zmanjševanje
revščine in socialne izključenosti v MOV.
Na razpis se lahko prijavijo humanitarne organizacije, ki imajo sedež v MOV in so vpisane v razvid
humanitarnih organizacij v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06
– ZDru-1), ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in njihovi sestavni deli,
ki izpolnjujejo pogoje iz točke II, sklop B.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS,
št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno
besedilo) in Zakona o zavodih (Uradni list RS, – stari,
št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list
RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl.
US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 –
ZJZP), katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten in
ki so registrirane za izvajanje programov in/ali projektov
na področju socialne in zdravstvene dejavnosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
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Sklop A in Sklop A1:
– da so registrirani in imajo dejavnost socialnega
varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
– da predlagan program in/ali projekt izvajajo
v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem in zdravstvenem varstvu;
– da aktivno delujejo najmanj eno leto (na dan oddaje predloga);
– da imajo sedež v MOV (Sklop A, sredstva v vrednosti 9.000 €) oziroma;
– da izvajajo programe in/ali projekte, v katerega so
aktivno vključeni občani MOV in nimajo sedeža v MOV
(Sklop A1, sredstva v vrednosti 5.000 €) – pogoj: seznam članov s stalnim bivališčem v MOV;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih (za društva);
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega programa in/ali projekta;
– da cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička;
– da je prijavljen program in/ali projekt neprofitne
oziroma nekomercialne narave;
– da prijavijo program in/ali projekt, ki je predmet
razpisa;
– da se v primeru, če ima predlagatelj v MOV enoto,
vsebinski del in finančna konstrukcija programa in/ali
projekta nanašata izključno na enoto;
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere
so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev
uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
Predlagatelj se lahko z istim programom in/ali projektom za leto 2016 prijavi samo na enega izmed javnih
razpisov MOV. Sredstva se torej lahko dodelijo le tistim
izvajalcem, ki za iste programe in/ali projekte niso prejeli
sredstev že na drugih javnih razpisih MOV v letu 2016.
Predlagatelji, ki so prejemniki sredstev iz občinskega
proračuna na podlagi pogodb o neposrednem financiranju za iste programe in/ali projekte iz proračuna MOV
in tisti predlagatelji, katerih ustanoviteljica je MOV, se
ne bodo uvrstili v nadaljnje postopke javnega razpisa.
Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predlog za
izvedbo samo enega programa in/ali projekta.
Sklop B:
– svojo dejavnost izvajajo na območju MOV in
so registrirane v MOV najmanj tri leta (na dan oddaje predloga);
– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje
dobička;
– prijavijo program in/ali projekt, ki je predmet razpisa;
– program in/ali projekt izvajajo na območju in v interesu MOV;
– imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet tega razpisa;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega programa in/ali projekta;
– imajo izdelano realno financiranje programa in/ali
projekta;
– izvajajo svojo dejavnost pomoči potrebnim, ne
glede na to, ali so njeni člani ali ne;
– da predlagatelj in njegova odgovorna oseba ni bil
in ni v kazenskem postopku;
– so vpisani v razvid prostovoljskih organizacij
v skladu z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS,
št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15);
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– na področju humanitarne dejavnosti delujejo najmanj tri leta.
Predlagatelji, ki se bodo prijavili na razpis, morajo
izkazati kontinuirano delovanje na področju nudenja
humanitarne dejavnosti ter imeti ustrezne izkušnje in
reference že izvedenih programov in/ali projektov. Navedeno predlagatelj izkazuje z vsaj enim programom
in/ali projektom z omenjenega področja, financiranim iz
slovenskih ali mednarodnih javnih sredstev v letu 2015.
Predlagatelj se lahko z istim programom in/ali projektom za leto 2016 prijavi samo na enega izmed javnih
razpisov MOV. Sredstva se torej lahko dodelijo le tistim
izvajalcem, ki za iste programe in/ali projekte niso prejeli
sredstev že na drugih javnih razpisih MOV v letu 2016.
Predlagatelji, ki so prejemniki sredstev iz občinskega
proračuna na podlagi pogodb o neposrednem financiranju za iste programe in/ali projekte iz proračuna MOV
in tisti predlagatelji, katerih ustanoviteljica je MOV, se
ne bodo uvrstili v nadaljnje postopke javnega razpisa.
Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predlog za
izvedbo samo enega programa in/ali projekta.
3. Razpisni rok: javni razpis se prične 11. marca 2016
in se zaključi 11. aprila 2016.
4. Merila za izbor predlogov: predlogi programov
in/ali projektov (v nadaljevanju: predlogi) predlagateljev bodo ocenjeni v skladu z merili, ki so podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje vlog, ne morejo
biti predmet pritožbe.
5. Vrednost sredstev
Za izvedbo javnega razpisa v letu 2016 so v proračunu zagotovljena sredstva v višini 20.000 EUR, in sicer
za programe in/ali projekte:
Sklop A 9.000 EUR
Sklop A1 5.000 EUR
Sklop B 6.000 EUR.
Višina sredstev, namenjena sofinanciranju posameznega predloga, ki bo odgovarjal razpisnim pogojem,
bo odvisna od ocene predloga glede na postavljene
kriterije.
6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2016
morajo biti porabljena do 31. decembra 2016 v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna, razen
v primerih, ko MOV na osnovi predhodnega zaprosila
soglaša s kasnejšo porabo sredstev.
7. Vsebina predloga
Predlog na javni razpis mora biti izdelana izključno
v skladu z navodili za pripravo predloga in na obrazcu predloga za leto 2016, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Tako izdelan predlog bo obravnavan kot
popoln. Predlagatelji, katerih predlogi bodo nepopolni,
bodo pozvani k dopolnitvi predlogov.
Kolikor bi katerikoli od predlagateljev želel umakniti,
spremeniti ali dopolniti že oddan predlog, lahko to stori
samo na način, ki je opredeljen v navodilih predlagateljem za pripravo predlogov.
8. Rok za oddajo predlogov in način oddaje: predlagatelji lahko svoje predloge oddajo najkasneje do
11. aprila 2016 do 24. ure, in sicer po pošti ali neposredno v Sprejemni pisarni MOV, v delovnem času (ponedeljek in torek, od 8. do 14.30, sredo, od 8. do 17. ure in
v petek, od 8. do 13. ure).
9. Datum odpiranja predlogov: javno odpiranje predlogov bo 13. aprila 2016 ob 13. uri, v prostorih
Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, v sejni sobi
št. 405 (IV. nadstropje).
10. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje
o izidu javnega razpisa: na podlagi predloga komisije bo
o izbranih, zavrnjenih in zavrženih predlogih s sklepom
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odločil direktor občinske uprave MOV, o pritožbi zoper
ta sklep pa bo odločil župan MOV.
11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji zahtevajo na Uradu za družbene dejavnosti MOV, Titov trg 1, 3320 Velenje, v sobi št. 409, pri
Ines Gričar Ločnikar, in sicer vsak delovni dan (ponedeljek in torek, od 8. do 14.30, sredo, od 8. do 17. ure
in v petek, od 8. do 13. ure), ali pa jo prejmejo po
elektronski pošti, zahtevek se mora poslati na naslov:
ines.gricar-locnikar@velenje.si. Lahko jo pridobijo tudi
na spletni strani MOV na naslovu: http://www.velenje.si
(Za občane – Javne objave in razpisi) od 11. marca 2016
do izteka razpisnega roka, to je do 11. aprila 2016.
12. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom:
dodatna pojasnila razpisne dokumentacije smejo predlagatelji zahtevati od 11. marca 2016 dalje ustno ali v pisni obliki, do pet dni pred potekom roka za predložitev predlogov. Dodatna vprašanja predlagatelji naslovijo
na Urad za družbene dejavnosti MOV, Titov trg 1, 3320
Velenje, na naslov: ines.gricar-locnikar@velenje.si ali
pokličejo na tel. 03/896-17-41 (Ines Gričar Ločnikar).
Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni
strani MOV http://www.velenje.si (Za občane – Javne
objave in razpisi).
Mestna občina Velenje
Št. 354-0015/2016/4
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Na podlagi 8. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 13/06, 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011 in 3/13), Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 105/15) in določil
Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev
za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih
čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih
priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 14/10, 22/14), Občina Sevnica, Glavni
trg 19a, 8290 Sevnica, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo
individualnih kanalizacijskih priključkov na javno
kanalizacijo v Občini Sevnica v letu 2016
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe malih komunalnih čistilnih naprav (MČN) za
komunalne odpadne vode manjših od 50 PE (populacijskih enot) in individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo pri obstoječih stanovanjskih
objektih v Občini Sevnica v letu 2016.
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji sofinanciranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so lastniki (fizične
osebe) obstoječih stalno naseljenih stanovanjskih hiš
na območju Občine Sevnica.
2. Pogoji pri izgradnji male komunalne čistilne naprave:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski
objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za stanovanjski
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno
dovoljenje, ki ga izda Upravna enota Sevnica;
– mala tipska komunalna čistilna naprava mora
imeti certifikat oziroma izjavo o skladnosti izdelka z zahtevami standarda SIST EN12566-3 in glede mejnih vrednosti parametrov odpadne vode, kot jih predpisuje
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Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode (Uradni list RS, št. 98/15). Za rastlinsko malo čistilno napravo mora investitor predložiti prve meritve
v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in
98/15);
– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 8. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki
jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15);
– lastnik objekta mora na svoje stroške zagotavljati
redno čiščenje in vzdrževalna dela na mali čistilni napravi ter skleniti z izvajalcem javne gospodarske službe
Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica pogodbo o odvozu odvečnega blata iz male čistilne naprave;
– mala čistilna naprava mora biti izven aglomeracij,
znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji.
Informacije o območjih aglomeracij po tem programu
vlagatelj pridobi osebno na Občini Sevnica ali pri izvajalcu javne službe Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. V primeru kasnejše izgradnje javne kanalizacije se
v skladu z veljavnim občinskim odlokom preveri tehnična
možnost priključitve objekta na javno kanalizacijo;
– lokacija male čistilne naprave mora biti definirana na zemljiško parcelo po pogojih iz soglasja izvajalca
javne službe, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško
pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe overjene pri notarju.
3. Pogoji pri izgradnji individualnega hišnega priključka:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski
objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za stanovanjski
objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno
dovoljenje, ki ga izda Upravna enota Sevnica;
– lokacija individualnega hišnega kanalizacijskega
priključka mora biti definirana na zemljiško parcelo, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma si
morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe, overjene pri notarju;
– individualni hišni priključek mora biti izveden skladno s tehničnimi pogoji za izvedbo priključitve, ki jih v soglasju o priključitvi poda izvajalec javne službe odvajanja
in čiščenja odpadnih voda JP Komunala d.o.o. Sevnica;
– pri izvedbi in izračunu stroškov ekonomične gradnje individualnega hišnega priključka je potrebno upoštevati najkrajšo možno pot izvedbe priključitve na javno
kanalizacijsko omrežje.
4. Delež sofinanciranja
Na podlagi 9. člena Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa
in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno
kanalizacijo v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 14/10,
22/14) se sofinancira 50 % upravičenih stroškov investicije (vključno z DDV) vgradnje tipske MČN ali rastlinske
MČN oziroma izvedbe individualnega kanalizacijskega
priključka. Pri MČN je delež sofinanciranja maksimalno
1.000 EUR. V primeru vgradnje ene MČN za več kot dva
objekta (skupna MČN) pa je subvencija 300 EUR/PE ali
maksimalno skupaj 5.000 EUR na MČN. Delež sofinanciranja za izvedbo individualnega kanalizacijskega priključka je maksimalno 300 EUR na stanovanjski objekt.
Sredstva se razdelijo med upravičence v sorazmernem deležu višine računa in razpoložljivih sredstev
v proračunu za tekoče leto, pri čemer pa se za razvrsti-
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tev vlog šteje datum in čas prejetja popolne vloge. Upravičenec lahko pridobi sredstva za isto naložbo po tem
pravilniku samo enkrat. Kolikor je upravičenec že prejel
javna nepovratna sredstva v ta namen, do sredstev iz
tega razpisa ni upravičen.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Sevnica za leto 2016, pod proračunsko postavko 15415 – hišni priključki in MČN, konto 411999, v višini 28.500 EUR.
Višina sredstev, ki je okvirno namenjena za:
– sofinanciranje malih čistilnih naprav je
23.000 EUR,
– sofinanciranje individualnih hišnih priključkov je
5.500 EUR.
V primeru manjšega števila vlog upravičencev na
enem sklopu, se sredstva prerazporedijo na drug sklop.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1.
2015 do oddaje vlog in se jih izkazuje s kopijami plačanih računov oziroma potrdili o plačilih nabave MČN,
materiala in izvedenih delih.
Sofinancirajo se upravičeni stroški za obstoječi stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima stanovanjski objekt,
zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega
odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje. Maksimalna višina upravičenih stroškov za nabavo male
komunalne čistilne naprave (do 2 objekta skupaj) znaša
2.000 EUR z vključenim DDV.
Maksimalna višina upravičenih stroškov za individualne hišne priključke za obstoječe stanovanjske objekte
z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi
določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno
dovoljenje, znaša 600 EUR. Upravičeni stroški zajemajo
materialne stroške (cevi, jaški, spojke ...) po primerljivih
cenah gradbenih proizvodov na trgu in stroške storitev (strojna, montažna dela, zemeljska dela – maks.
24,00 EUR z DDV na tekoči meter).
Upravičeni stroški malih čistilnih naprav za obstoječe
stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem:
– nakup in montaža male komunalne čistilne naprave (izkop, montaža, priključitev, zasip).
V primeru, da je skupni znesek računov za dobavljeno opremo in opravljeno delo nižji od maksimalno
upravičenih stroškov, se upošteva znesek po računu.
Investicija v MČN oziroma individualni kanalizacijski
priključek mora biti zaključena pred vložitvijo vloge za
sofinanciranje izvedbe.
V. Vsebina vloge
Upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi
zahtevanimi obrazci in prilogami. Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS na razpolago na sedežu Občine Sevnica, Glavni
trg 19a, 8290 Sevnica in na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) v rubrikah Aktualno in Informacije javnega značaja – razpisi.
VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po
pošti na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica.
Kandidati lahko vloge oddajo do vsake prve srede
v mesecu. Odpiranje vlog se bo izvajalo vsak prvi četrtek v mesecu, razen v mesecu avgustu, novembru in
decembru, ko odpiranje vlog ne bo potekalo. Vloge se
bodo sprejemale do porabe sredstev oziroma najkasneje do prve srede v mesecu oktobru.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora
biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Raz-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav
in individualnih hišnih priključkov«. Upoštevale se bodo
vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.
VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna komisija bo vloge odpirala in obravnavala enkrat mesečno
in sicer vsak prvi četrtek v mesecu, razen v mesecu avgustu, novembru in decembru. Če vloga ne bo popolna,
bo prijavitelj pozvan, da v roku 15 dni od prejema poziva
za dopolnitev vloge le to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so navedeni v točki II. Splošni pogoji
za pridobitev sredstev in preje navedenega pravilnika.
Prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem
zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih
popolnih vlog več kot je na voljo razpoložljivih sredstev,
bodo imele prednost vloge, ki bodo prispele prej.
O izidu javnega razpisa bodo upravičenci obveščeni s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu
in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim
upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na osebni bančni
račun upravičenca v roku 30 dni po podpisu pogodbe.
VIII. Nadzor in sankcije
Strokovni nadzor pri vgradnji malih čistilnih naprav
ter izvedbi individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo izvaja izvajalec javne službe Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. Kontrolo nad izvajanjem
namenske porabe nepovratnih sredstev, ki so predmet
tega razpisa izvaja občinska uprava Občine Sevnica.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila
porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali
pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov,
oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je
Občina Sevnica upravičena zahtevati vračilo dodeljenih
sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti
sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi
za obdobje od dneva nakazila dalje.
Občina Sevnica
Ob-1583/16
Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju programov društev in zvez društev s področja spodbujanja razvoja turizma v Občini Medvode (Uradni list
RS, št. 9/16) in 219. člena 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) objavlja župan Občine Medvode
javni razpis
za sofinanciranje programov društev in zvez
društev s področja spodbujanja razvoja turizma
v Občini Medvode v letu 2016
1. Naziv in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov društev in zvez društev s področja spodbujanja
razvoja turizma v Občini Medvode v letu 2016, in sicer:
a) poslovanje;
b) prireditve;
c) projekti.
Prijavitelj lahko na javni razpis prijavi največ štiri
programe, in sicer:
– en program poslovanja,

Št.

19 / 11. 3. 2016 /

Stran

– tri programe prireditev ali projektov (prijavitelj skupaj s prijavo predloži prioritetni vrstni red prijavljenih
projektov oziroma prireditev z najpomembnejšim navedenim na prvem mestu).
3. Na razpisu lahko kandidirajo društva in zveze
društev, ki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Medvode;
– imajo v svojem imenu izpeljanko besede »turističen«;
– izvajajo programe za spodbujanje razvoja turizma
in je iz njihovega temeljnega akta razvidno, da najmanj
eno leto delujejo na področju turizma;
– imajo urejeno evidenco o članstvu;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih programov;
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev
uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov;
– vsak prijavljeni program (poslovanje, prireditev ali
projekt) ima iz drugih virov zagotovljenih najmanj 20 %
stroškov ocenjene vrednosti programa (sofinanciranje
posameznega programa s strani občine ne sme preseči
80 % celotne vrednosti programa).
4. Merila, po katerih se izberejo izvajalci programov
in projektov v letu 2016, so določeni v Pravilniku o sofinanciranju programov društev in zvez društev s področja
spodbujanja razvoja turizma v Občini Medvode (Uradni
list RS, št. 9/16), ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
5. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za
področja sofinanciranja iz 2. točke javnega razpisa, je
23.400 evrov. Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko
javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.
Razpisnik lahko v primeru velikega števila uspešnih
prijav prijaviteljev, katerih programi po seštetih zneskih
želenega sofinanciranja bistveno presegajo razpisana
sredstva, določi minimalno število točk v višini 50 %, ki
jih mora zbrati posamezen program, da bi bil sofinanciran.
6. Prijavitelji lahko z istim programom kandidirajo le
na enem občinskem javnem razpisu v letu 2016.
7. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2016.
8. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za prijavo na javni
razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
9. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite
v zapečateni ovojnici z oznako »Javni razpis – Turizem
2016 – Ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
10. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti
s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 15. ure tega
dne predložena v sprejemni pisarni Občine Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo
pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse
nepravočasno prispele vloge.
11. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno prijavo na
razpis, bodo pozvani, da jo v roku 8 dni dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne bodo
dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega
roka, bodo zavržene.
12. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za prijavo na razpis.
Prijavitelji bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro

577

Stran

578 /

Št.

19 / 11. 3. 2016

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju za leto
2016.
13. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
izvajalci dobijo na spletni strani Občine Medvode (www.
medvode.si).
14. Razpisna dokumentacija vsebuje:
a) besedilo javnega razpisa;
b) Pravilnik o sofinanciranju programov društev in
zvez društev s področja spodbujanja razvoja turizma
v Občini Medvode;
c) prijavni obrazec;
d) vzorec pogodbe;
e) zahtevek za izplačilo;
f) obrazec poročila o porabi sredstev.
15. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi
zainteresirani dobijo na Oddelku za splošne, premoženjsko pravne in družbene zadeve občinske uprave Občine
Medvode, na tel. 361-95-21 (Gregor Rozman).
Občina Medvode
Ob-1584/16
Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona
o zdravstveni dejavnosti (ZZDej, Uradni list RS, št. 23/05
– uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08,
58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13)
in 5. in 8. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane
(Uradni list RS, št. 85/13), Občina Gorenja vas - Poljane, objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje pediatrične
dejavnosti v mreži zdravstvene službe na območju
Občine Gorenja vas - Poljane in Žiri
1. Naročnik – koncedent
Naročnik javnega razpisa sta Občina Gorenja vas
- Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas in Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri.
Občina Gorenja vas - Poljane po pooblastilu župana Občine Žiri z dne 18. 2. 2016 izvaja skupni javni
razpis za podelitev koncesije za izvajanje pediatrične
dejavnosti v mreži zdravstvene službe na območju Občine Gorenja vas - Poljane in Žiri.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev polne koncesije za izvajanje pediatrične dejavnosti v mreži zdravstvene službe na območju Občine Gorenja vas - Poljane in Žiri.
3. Lokacija izvajanja dejavnosti
Polna koncesija za izvajanje pediatrične dejavnosti
bo imela sedež ambulante v Občini Gorenja vas - Poljane na naslovu: Zdravstvena postaja Gorenja vas, Trata
7, 4224 Gorenja vas.
Pediatrična dejavnost se bo izvajala v Občini Gorenja vas - Poljane na naslovu poslovnih prostorov Zdravstvene postaje Gorenja vas, Trata 7, Gorenja vas, in
v Občini Žiri, kjer se bo dejavnost izvajala na naslovu
Zdravstvene postaje Žiri, Trg svobode 9, Žiri.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko
razmerje se sklene za nedoločen čas.
5. Osebe, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na
javni razpis se lahko prijavijo osebe, določene v 41. členu ZZDej.
6. Izpolnjevanje splošnih pogojev
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, morajo kandidati izpolnjevati pogoje, ki jih določa
35. člen ZZDej in pogoje, ki so določeni v razpisni
dokumentaciji.

Kandidati morajo ob prijavi na razpis priložiti ustrezna dokazila, kot je razvidno iz točke 4. Pogoji, ki jih
mora koncesionar izpolnjevati in dokazila, ki jih je potrebno priložiti, poglavja B) Navodila za izdelavo prijav
razpisne dokumentacije.
7. Kriteriji in merila
Prijave kandidatov bodo ocenjene v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
strokovna usposobljenost
strokovne izkušnje
izkušnje na področju
urgentne in splošne
medicine
delo z otroki in mladino
obeh občin v obdobju
2010 – 2015

maksimalno število točk: 30
maksimalno število točk: 10
maksimalno število točk: 5
maksimalno število točk: 5

8. Žreb: če dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih
kandidatov na podlagi postavljenih meril enako število
točk, se izvede žreb, s katerim se določi kandidata, kateremu se podeli koncesija.
9. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dneva objave javnega razpisa, v tajništvu občinske uprave Občine Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas in Občine Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, ali na spletni strani: www.obcina-gvp.si ali www.ziri.si.
Dodatna pojasnila lahko kandidati zahtevajo do največ tri dni pred potekom roka za oddajo kandidature.
Kandidati lahko dobijo dodatne informacije pri Elizabeti
Rakovec po elektronski pošti: elizabeta.rakovec@obcina-gvp.si.
10. Prijava na javni razpis
Kandidati lahko prijavo na javni razpis oddajo samo
na originalni razpisni dokumentaciji, na kateri je lahko
samo ena kandidatura. Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti in priložiti vse zahtevane priloge.
Prijavo morajo kandidati oddati v zaprti ovojnici, na kateri
mora biti vidna označba »Ne odpiraj – Koncesija za pediatra«, naslov naročnika in na hrbtni strani naslov kandidata.
11. Rok za prijavo na javni razpis oziroma oddajo
prijav: prijave je potrebno dostaviti na naslov Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja
vas, najkasneje do dne 21. 4. 2016 do 8.30, ne glede
na vrsto prispetja.
12. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo javno. Odpiranje prijav bo dne 21. 4. 2016 ob 9. uri na naslovu
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224
Gorenja vas.
13. Obravnava prijav
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan Občine Gorenja vas - Poljane v soglasju z županom Občine Žiri,
bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne prijave. Razpisna komisija bo posredovala predlog o izbiri
pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi ustreznih
mnenj in soglasij, ki jih določa ZZDej, bo koncesija podeljena z upravno odločbo.
Prepozne, nepravilne in nepopolne prijave ter tudi
prijave kandidatov, ki ne bodo izbrani, bo pristojni organ
zavrnil z upravno odločbo, ki jo bo posredoval vsem
kandidatom.
V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od
kandidatov ni primeren za podelitev koncesije, se koncesija ne podeli.
14. Izid javnega razpisa
O izidu javnega razpisa za podelitev koncesije bo
odločeno z upravno odločbo, in sicer v skladu z Zakonom
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o zdravstveni dejavnosti oziroma po predhodnem mnenju
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pristojne
zbornice in soglasju h koncesiji Ministrstva za zdravje.
Koncedenta bosta po pravnomočnosti upravne odločbe s koncesionarjem sklenila pogodbo o koncesiji.
Če kandidat ne bo podpisal koncesijske pogodbe, bo
pomenilo, da odstopa od kandidature.
Občina Gorenja vas - Poljane
Št. 410-38/2016

Ob-1586/16

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju turistične
dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica
(Uradne objave glasila Snežnik, št. 5/03), Pravilnika
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Ilirska Bistrica
(Uradni list RS, št. 33/08, z dne 4. 4. 2008) in Odloka
o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni
list RS, št. 8/16, z dne 5. 2. 2016), objavlja župan Občine
Ilirska Bistrica
javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih društev
v Občini Ilirska Bistrica v letu 2016
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica.
Predmet sofinanciranja turistične dejavnosti društev
na območju Občine Ilirska Bistrica so aktivnosti, ki se izvajajo v letu 2016 in praviloma obsegajo naslednje vsebine:
– izvajanje promocijske aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev občine in društva na raznih
sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini,
– izdajanje promocijskega materiala (zgibanke, razglednice, DVD-ji in podobno),
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne
dediščine ter ljudskih običajev, urejanje in olepševanje
okolja ter oblikovanje turističnih produktov s področja
rekreacijskih dejavnosti: urejanje in vzdrževanje kolesarskih, sprehajalnih in konjeniških poti, ipd.,
– organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena, čezmejno sodelovanje,
– šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma: organizacija delavnic, predavanj,
izobraževanje članov,
– oblikovanje in trženje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja.
2. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu
Upravičenci do sredstev so društva, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da so registrirana po Zakonu o društvih,
– da imajo sedež na območju Občine Ilirska Bistrica,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani
članarini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in
organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
– da izvajajo organizirano redno aktivnost.
3. Višina razpisanih sredstev: proračunska postavka 4001424 Sofinanciranje turističnih društev, v višini 2.900,00 €.
4. Višina sofinanciranja: prijave na razpis bodo
ovrednotene s točkami na podlagi meril, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Obdobje za porabo sredstev: rok za realizacijo
odobrenih aktivnosti je od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, rok

Št.

19 / 11. 3. 2016 /

Stran

za oddajo zadnjega zahtevka, finančnega in vsebinskega poročila je četrtek, 10. november 2016, za odobrene
aktivnosti, ki so datumsko in tematsko (decembrske
prireditve) vezane na izvajanje po 10. novembru 2016,
pa do petka, 13. januarja 2017.
6. Vsebina prijave
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec razpisne dokumentacije,
– program dela društva s finančnim predračunom in
viri financiranja za vsako prijavljeno aktivnost posebej,
– izpolnjen in podpisan osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
– izjavo, da kopije priloženih dokumentov ustrezajo
originalom,
– seznam članov društva, ki so poravnali članarino
za tekoče leto.
Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica, ali pridobi s spletne strani občine,
http://www.ilirska-bistrica.si.
7. Rok in naslov za vložitev vloge
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo prispele do
vključno 29. 3. 2016, do 9. ure, osebno v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica ali kot priporočena pošiljka
na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica.
Vloge morajo biti oddane na obrazcu razpisne dokumentacije in poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z nazivom in naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – Javni razpis – Turizem 2016«.
Upoštevane bodo pravočasne, pravilno opremljene in popolne vloge, ostale vloge bodo zavržene kot
nepopolne.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev
sofinanciranja mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje
pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– pravilno in popolno izpolnjen obrazec razpisne
dokumentacije,
– priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva javni razpis in razpisna dokumentacija,
– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je
določen v tej točki besedila javnega razpisa.
8. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala tri-članska komisija, ki jo
imenuje župan.
O dodelitvi sredstev bo odločal župan Občine Ilirska
Bistrica. Sklep bodo prosilci prejeli predvidoma v roku
30 dni od odpiranja prijav.
Predlagatelja nepopolne vloge komisija predvidoma
v roku osem dni od odpiranja pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema poziva
za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se zavržejo. Odpiranje vlog
bo naslednji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo pri:
1. Tanji Šajina, pisarna št. 1/III, po tel. 05/711-23-15
ali po e-pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si in
2. Tini Kocjan, pisarna št. 3/III, po tel. 05/711-23-10
ali po e-pošti: tina.kocjan@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 617-1/2016-2

Ob-1587/16

Občina Vipava objavlja na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –
UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12), 57. člena Zakona
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o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13) in na
podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti
v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 2/12)
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti iz proračuna
Občine Vipava v letu 2016
1. Ime in sedež razpisovalca: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Vipava v letu 2016.
3. Pogoji sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja programov in projektov
imajo izvajalci (kulturna društva in njihove zveze, neprofitne ustanove, neformalne skupine in posamezniki,
ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev
pri Ministrstvu za kulturo) kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis na predpisanih
obrazcih in v določenih rokih,
– da imajo sedež v Občini Vipava,
– da so kot posamezniki ali neformalna skupina izkažejo nepridobitni značaj programa oziroma projekta,
s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev,
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter organizacijske možnosti
za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,
– da društva in drugi izvajalci vsako leto do datuma
določenega v pogodbi o sofinanciranju dostavijo občini
poročilo o realizaciji programov in porabi sredstev, ki
so jih prejeli iz proračunskih sredstev v preteklem letu.
Kulturni projekti bodo sofinancirani po merilih iz
Pravilnika in meril o sofinanciranju kulturnih dejavnosti
v Občini Vipava (Uradni list RS, št 2/12) in sicer za naslednje vsebine:
– za redno glasbeno (pevsko, orkestralno, instrumentalno), plesno in folklorno, gledališko, lutkovno, literarno, recitatorsko, likovno, fotografsko, filmsko, video
in druga vizuelno umetnost, ki se izvaja v okviru programov kulturnih društev;
– za vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih
kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaje avtorskih edicij, kronik, brošur, knjig domačih ustvarjalcev;
– za kulturne projekte in prireditve, ki so vezani na
udeležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin na
območnih, državnih in mednarodnih srečanjih, revijah,
festivalih in tekmovanjih;
– za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in članov kulturnih društev in skupin za vodenje
in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju
kulture,
– za opremo in nakup osnovnih sredstev izvajalcev
na področju kulture za izvajanje rednih programov in
kulturnih dejavnosti.
4. Višina in poraba sredstev
Namenska sredstva je določil Občinski svet Občine Vipava v Odloku o proračunu Občine Vipava za
leto 2016 (Uradni list RS, št. 101/15), na proračunski
postavki »41200023 Transferi kultura, SM 18002 Sofinanciranje kulturnih programov« v višini 39.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva morajo izvajalci porabiti do
31. 12. 2016.
5. Rok in način prijave
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave
do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Vipava: http//www.vipava.si. Zainteresirani lahko razpisno dokumentacijo v razpisnem roku dvignejo
v prostorih občinske uprave Občine Vipava.
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Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
dobijo zainteresirani na Občini Vipava, kontaktna oseba
Majda Sever, tel. 05/36-43-411.
Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici. Na
sprednji strani ovojnice mora biti razviden pripis »Javni
razpis Kultura 2016 – Ne odpiraj!«, na hrbtni strani pa
naslov predlagatelja kulturnega projekta.
Rok za posredovanje vlog je do 15. aprila 2016.
Šteje se, da je vloga pravočasna kolikor je zadnji dan
roka oddana na pošti priporočeno na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, ali osebno prinesena
v sprejemno pisarno Občine Vipava, do 14. ure. Po tem
roku prejete vloge bodo s sklepom zavržene.
6. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo izvajalci obveščeni v roku 45 dni od izteka prijavnega roka. Z izbranimi
izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Vipava
Št. 617-1/2016-3

Ob-1588/16

Občina Vipava objavlja na podlagi Pravilnika o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo
razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih
dejavnosti v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 22/11)
javni razpis
za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti,
ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih
projektov ter drugih družbenih dejavnosti
v Občini Vipava v letu 2016
1. Ime in sedež razpisovalca: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj
turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava v letu 2016.
3. Pogoji sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja programov in projektov
imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Vipava (društva, klubi, zavodi ter druge nevladne organizacije),
– so organizatorji prireditve oziroma druge aktivnosti,
– imajo urejeno dokumentacijo o registraciji, evidenco o članstvu, kot to ureja ustrezna zakonodaja
(Zakon o društvih),
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo
programa, ki je predmet razpisa,
– občini vsako leto pravočasno dostavijo poročilo
o realizaciji programov in porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz proračunskih sredstev.
Izjemoma se lahko na razpis prijavijo izvajalci projektov, ki nimajo sedeža v Občini Vipava, v primeru, da
je projekt posebnega pomena za občino.
Predmet sofinanciranja so po Pravilniku o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih
dejavnosti v Občini Vipava naslednji projekti:
– prireditve, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Vipava;
– prireditve, ki prispevajo k obogatitvi družbenih
dejavnosti na lokalni in širši ravni;
– akcije na področju urejanja in varovanja okolja,
ohranjanja kulturne in naravne dediščine, oživljanja ljudskih običajev in domače obrti;
– aktivnosti upokojenskih društev;
– projekti za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa mladih;
– počitniški programi za mlade (aktivnosti med šolskimi in študijskimi počitnicami);
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– preventivni programi in projekti za preprečevanje
zlorabe drog in drugih nevarnih substanc.
Projekti, ki se financirajo oziroma sofinancirajo na
podlagi kateregakoli drugega razpisa Občine Vipava,
niso predmet tega razpisa.
4. Višina in poraba sredstev
Namenska sredstva je določil Občinski svet Občine Vipava v Odloku o proračunu Občine Vipava za leto
2016 (Uradni list RS, št. 101/15), na proračunski postavki »41200023 Transferi kultura, SM 18005 Programi
posebnih skupin sofinanciranje turističnih, mladinskih in
drugih družbenih dejavnosti« v višini 12.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva morajo izvajalci porabiti do
31. 12. 2016.
5. Rok in način prijave
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave
do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Vipava: http//www.vipava.si. Zainteresirani lahko razpisno dokumentacijo v razpisnem roku dvignejo
v prostorih občinske uprave Občine Vipava.
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
dobijo zainteresirani na Občini Vipava, kontaktna oseba
Majda Sever, tel. 05/36-43-411.
Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici. Na
sprednji strani ovojnice mora biti razviden pripis »Javni
razpis Sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti družbenih dejavnosti 2016 – Ne odpiraj!«, na hrbtni strani pa
naslov predlagatelja.
Rok za posredovanje vlog je do 15. aprila 2016.
Šteje se, da je vloga pravočasna kolikor je zadnji dan
roka oddana na pošti priporočeno na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, ali osebno prinesena
v sprejemno pisarno Občine Vipava, do 14. ure. Po tem
roku prejete vloge bodo s sklepom zavržene.
6. Postopek obravnave vlog: o izidu razpisa bodo
izvajalci obveščeni v roku 45 dni od izteka prijavnega
roka. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Vipava
Št. 330-2/2015-20

Ob-1614/16

Mestna občina Nova Gorica objavlja na podlagi
Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto
2016 (Uradni list RS, št. 105/15) in na podlagi 24. člena
Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS,
št. 70/15, v nadaljevanju: odlok)
javni razpis
za dodeljevanje pomoči za programe in investicije
v kmetijstvu in na podeželju v Mestni občini Nova
Gorica za leto 2016 (v nadaljevanju: razpis)
1. Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
2. Predmet razpisa: predmet tega razpisa je sofinanciranje ukrepov osnovne dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih (skupinske izjeme) v skladu z določili odloka. Ukrepi, ki so predmet sofinanciranja, so natančneje
opredeljeni v točki 15 tega razpisa.
3. Namen razpisa je izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjševanjem stroškov proizvodnje in preusmeritvijo pro
izvodnje, izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, vzpostavljanje in
izboljšanje infrastrukture.
4. Upravičenci ter splošni pogoji za sofinanciranje:
4.1. Upravičenci do sredstev so:
Do pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014
(skupinske izjeme) so upravičene pravne in fizične ose-
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be, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje
velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji
oziroma, v primerih ukrepov po členih 21 in 24 Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev.
Vsi upravičenci morajo imeti sedež oziroma stalno prebivališče in kmetijske površine na območju občine ali se
njihova investicija oziroma dejavnost izvaja na območju
občine.
Do pomoči po tem razpisu za ukrepe na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni sub
jekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo
z notranjim trgom,
– podjetja v težavah.
4.2. Splošni pogoji za sofinanciranje:
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je navajal
neresnične podatke, se mu sredstev ne odobri.
Za odobritev pomoči mora znesek upravičenih stroškov prijavljenega programa ali investicije znašati vsaj
1000 EUR (brez vključenega DDV). Pri odobritvi sredstev se bodo upoštevali samo tisti predračuni, računi ali
pogodbe, katerih vrednost bo najmanj 100 EUR (brez
vključenega DDV). Pomoč posameznemu upravičencu,
katere znesek bi bil nižji od 50,00 evrov, se ne dodeli.
Stroški, ki se dokazujejo s predračuni, računi ali
pogodbami niso upravičen strošek, če so izdani oziroma
sklenjeni med:
– krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med zakoncema ali osebama, ki živijo v zunajzakonski skupnosti
ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, posvojencem, rejnikom ali rejencem;
– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko
družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi
(so)lastnica gospodarske družbe;
– med fizično osebo, ki je (so)lastnik gospodarske
družbe in to gospodarsko družbo;
Program oziroma investicijo, sofinancirano po tem
razpisu, mora upravičenec ohraniti vsaj pet let po dodelitvi sredstev.
Drugi pogoji sofinanciranja so podrobneje določeni pri posameznih ukrepih iz točke 15 tega razpisa ter
v pogojih in merilih za dodelitev sredstev (točka 16 tega
razpisa).
4.2.1 Pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014
(skupinske izjeme)
Splošni pogoji za dodelitev sredstev so določeni
v tem poglavju, podrobnejši pogoji pa pri posameznem
ukrepu v 15.1. točki tega razpisa.
Pomoči iz točke 15.1. razpisa se ne uporablja za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje
države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
Za ukrepe državnih pomoči se pomoč lahko dodeli,
če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni
učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom
izvajanja projekta ali dejavnosti.
Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določeni v točki 15 tega razpisa.
Pomoč se lahko kumulira z vsako drugo državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumula-
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cijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis
v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako
kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU)
št. 702/2014.
5. Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev za ukrepe iz točke 15
javnega razpisa je 50.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 1102/9005 Spodbude
za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva.
Sredstva za programe in investicije na področju
kmetijstva in podeželja se dodeljujejo kot nepovratna
sredstva v obliki dotacij.
6. Višina odobrenih sredstev
Maksimalna intenzivnost odobrenih pomoči je navedena pri posameznem ukrepu iz točke 15.
Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vrednost investicije oziroma programa, kot najvišja vrednost posamezne investicije oziroma programa upošteva vrednost 21.000 EUR (brez vključenega DDV).
Skupna vrednost pomoči posameznemu kmetijskemu
gospodarstvu ne sme presegati 15.000 EUR letno za
vse ukrepe po razpisu za področje kmetijstva v letu
2016 (vključno z ukrepi de minimis, ki bodo objavljeni
kasneje).
Višina pomoči, ki se dodeli upravičencem, se določi
na podlagi določil odloka, tega razpisa, glede na višino
vseh zaprošenih sredstev in glede na višino razpoložljivih sredstev.
7. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do dodelitve odobrenih
sredstev oziroma sorazmernega dela odobrenih sredstev, kolikor v roku iz 8. točke tega razpisa ne realizira oziroma ne realizira v celoti investicije oziroma
programa, za katerega so mu bila z odločbo sredstva
odobrena.
Upravičencu, pri katerem se po izdaji odločbe oziroma po izplačilu ugotovi, da je navajal neresnične podatke, na podlagi katerih so mu bila sredstva odobrena,
se sredstev ne nakaže oziroma jih je upravičenec dolžan
skupaj z obrestmi vrniti v občinski proračun. V tem primeru prejemnik ne more pridobiti sredstev na podlagi
tega odloka na naslednjih javnih razpisih v obdobju
petih let. Zoper njega se ukrepa v skladu z veljavno
zakonodajo.
8. Obdobje porabe sredstev: obdobje, za katerega
so namenjena sredstva iz tega razpisa, je proračunsko
leto 2016. Sredstva na podlagi tega razpisa se bodo
dodelila tistim odobrenim programom in investicijam, ki
bodo realizirana v času od izdaje odločbe do vključno
5. 7. 2016.
9. Rok za predložitev vlog
Rok za oddajo vlog je do vključno 31. 3. 2016 do
12. ure.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo najkasneje do 31. 3. 2016 do 12. ure prispele po pošti oziroma
bodo osebno oddane na naslov Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
(soba 36, 1. nadstropje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.
10. Organ, pri katerem se vložijo vloge na razpis:
vloge se osebno oddajo ali pošljejo po pošti na naslov
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1,
5000 Nova Gorica, soba 36/I.
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11. Priprava vlog
Prijavitelji se na razpis prijavijo z vlogo, ki jo lahko
podajo izključno na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Razpisovalec
lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Razpisovalec lahko od prijavitelja zahteva tudi,
da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge. Vloga mora vsebovati vse
v razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke
in mora biti dostavljena do roka, določenega v 9. točki
tega razpisa.
Prijavitelj odda vlogo na razpis v zaprti kuverti,
na njeno sprednjo stran pa nalepi obrazec »ovojnica
ponudbe«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
V obrazcu prijavitelj navede tudi svoje podatke.
12. Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in bo potekalo
dne 31. 3. 2016 ob 13. uri, v prostorih Mestne občine
Nova Gorica.
Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, se v roku
petih delovnih dni od odpiranja vlog pisno pozovejo, naj
vloge dopolnijo.
Prepozne vloge, vloge, ki ne bodo oddane na
obrazcih razpisne dokumentacije in vloge, ki ne bodo
dopolnjenje v roku, s sklepom zavrže organ občinske
uprave, pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: pristojni
organ).
13. Obvestilo o izidu razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 60 dneh po poteku rokov iz 9. točke tega razpisa.
Odobrena sredstva se izplačajo na podlagi pogodbe, sklenjene med Mestno občino Nova Gorica in
prejemnikom sredstev, po predhodni predložitvi dokazil
o izvedenih programih oziroma investicijah ter namenski
porabi sredstev.
14. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na spletni strani Mestne občine
Nova Gorica http://www.nova-gorica.si ali osebno od
ponedeljka do petka od 8. do 14. ure (ob sredah od 8.
do 16. ure) na naslovu Mestna občina Nova Gorica,
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 6/III
ali 3/III ter. Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih
razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila. Za vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom lahko pokličete na tel. 05/33-50-172
(Zdenka Kompare).
15. Ukrepi
Pomoči za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih
Cilji ukrepa: izboljšanje splošne učinkovitosti in
trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov pro
izvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje, izboljšanje naravnega okolja,
higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če
zadevna naložba presega veljavne standarde Unije,
vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane
z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva,
vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem
z energijo in vodo.
15.1. Podukrep: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Upravičeni stroški: stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, stroški
gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služi-
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jo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov
(stroški materiala in storitev), stroški nakupa kmetijske
mehanizacije do njene tržne vrednosti, stroški nakupa
opreme hlevov in gospodarskih poslopij, stroški nakupa
rastlinjaka, montaže ter nakupa opreme za rastlinjake,
stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi
vremenskimi razmerami (protitočne mreže, ipd.), stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov,
licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk. Rabljena
kmetijska mehanizacija in oprema sta upravičen strošek,
če sta kupljena pri pooblaščenih prodajalcih. Pogonski
stroji niso upravičen strošek.
Pogoji za pridobitev sredstev: predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo naložbe, če je s predpisi
s področja gradnje objektov to potrebno. Kolikor dovoljenje ni potrebno, se predloži ustrezne načrte oziroma
projekte iz katerih je razvidna izvedba naložbe, popis
del oziroma materiala s predračuni ter lokacijsko informacijo, predložitev projektne dokumentacije za izvedbo
naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja, za naložbo, ki mora biti v skladu
z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči, predložitev ponudb
oziroma predračuna za načrtovano naložbo, mnenje
o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, terminski plan izvedbe
naložbe z datumom zaključka, vlogo za pomoč v okviru
tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov
naložb na kmetijskih gospodarstvih.
15.2 Podukrep: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Upravičeni stroški: stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije,
pašniki), stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije, stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo, stroški nakupa opreme za
ureditev napajališč za živino. Rabljena strojna oprema
je upravičen strošek, če je kupljena pri pooblaščenih
prodajalcih.
Pogoji za pridobitev sredstev: predložitev ustreznih
dovoljenj oziroma projektne dokumentacije za izvedbo
naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni
do sofinanciranja, predložitev skic s prostorsko umestitvijo investicije oziroma ustrezne načrte ali dokumentacijo iz katere je razvidna izvedba naložbe (če gradbeno
dovoljenje ni potrebno) ter popis del in materiala s predračuni, predložitev ponudb oziroma predračuna stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, kopija katastrskega
načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna
služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih
zemljišč ali nezahtevna agromelioracija, dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa
zemljišča, terminski plan izvedbe ureditve z datumom
zaključka.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov
naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičenci: Upravičenci do pomoči so poleg upravičencev iz 4. točke razpisa tudi posamezna kmetijska
gospodarstva in/ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost, ipd.).
16. Merila in pogoji za dodelitev sredstev:
16. 1 Splošni pogoji:
Prijavitelji za ukrepe iz točke 15 tega razpisa morajo
poleg drugih v razpisu navedenih določil izpolnjevati še:
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– Kmetijska gospodarstva: kmetijska gospodarstva
morajo obdelovati najmanj 4 ha primerljivih površin na
območju Vipavske doline ali najmanj 2,5 ha primerljivih kmetijskih površin na območju Trnovske in Banjške
planote.
– Čebelarji: imeti morajo najmanj 20 panjev.
– Pravne osebe: pravne osebe morajo biti registrirane za kmetijsko pridelavo ali predelavo in opravljati
dejavnost na območju Mestne občine Nova Gorica
– Registrirana stanovska in interesna društva, združenja in zveze: navedena društva morajo delovati na
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Program
ali investicija, ki jo prijavljajo na razpis, se mora izvesti
na območju Mestne občine Nova Gorica.
Za 1 ha primerljive kmetijske površine se po tem
razpisu šteje:
– 1 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v GERK-ih
evidentirana kot njiva,
– 0,25 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v GERK-ih
evidentirana kot trajni nasad (oljčnik, sadovnjak, vinograd …),
– 2 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v GERK-ih
evidentirana kot travinje
– 8 ha zemljišč, ki so po občinskih prostorskih aktih
opredeljeni kot gozdna zemljišča.
16.2 Merila
Prijaviteljem za ukrepe iz točke 15 tega razpisa
bo komisija pri ocenjevanju vlog upoštevala naslednje
ponderje:
– čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za
kmetijsko pridelavo ali predelavo in opravlja dejavnost
na območju MONG: ponder 1,
– kmetija na Trnovski in Banjški planoti: ponder
0,75,
– ostale kmetije in pravne osebe ponder 0,5,
– negospodarne in neustrezne investicije: ponder 0.
Za čisto kmetijo se po tem razpisu šteje kmetijsko
gospodarstvo, v katerem je vsaj en član zavarovan kot
kmet.
Kot negospodarna se šteje investicija, katere namen, obseg ali vrednost bistveno presega načrtovano
proizvodnjo.
Kot neustrezna se šteje investicija, ki ne služi
opravljanju registrirane dopolnilne dejavnosti (kot na
primer: neustrezna je investicija v etiketirko prijavitelja, ki je registriran za predelavo gozdnih lesnih sortimentov).
Mestna občina Nova Gorica
Št. 671-0002/2016-201

Ob-1620/16

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32,
110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Pravilnika o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini
Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 123/08, Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 7/2013, 14/2014, 16/2015)
in Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 20/2013) objavlja Občina Ravne
na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje športa
v letu 2016
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
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3. Predmet javnega razpisa: občina bo v skladu
z Letnim programom športa Občine Ravne na Koroškem
2016 sofinancirala naslednje programe:
3.1. Sofinanciranje športnih programov:
– športno vzgojo predšolskih otrok,
– interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju),
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– delovanje športnih zvez,
– miselne in specifične športne panoge,
– športna vzgoja odraslih s posebnimi potrebami,
– posebne nagrade za izredne športne dosežke,
– promocijske športne prireditve,
– program preživljanja prostega časa otrok med
počitnicami.
3.2. Promocijske športne prireditve.
3.3. Programi za aktivne počitnice in počitniške
programe.
3.4. Obratovanje in uporaba športnih objektov za
izvajanje letnega programa športa.
4. Pogoji za sodelovanju na razpisu:
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva,
– zveze športnih društev v Občini Ravne na Koroškem,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti
v športu,
– ustanove, ki so bile ustanovljene za opravljanje
dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehnične in
srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole
in visokošolski zavodi.
4.2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe na območju Občine Ravne
na Koroškem,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za
društva in zveze društev),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti,
– da imajo organizirano redno športno dejavnost
najmanj 36 tednov na leto, razen za izvajanje aktivnih
počitnic,
– da so registrirani in delujejo že najmanj leto dni,
– da delujejo zakonito.
4.3. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS,
št. 123/08 in Uradno glasilo slovenskih občin, 7/2013,
14/2014, 16/2015) ter Letnim programom športa Občine
Ravne na Koroškem 2016.
4.3.1. Sredstva, namenjena za aktivne počitnice in
počitniške programe za mladino se bodo:
– delila po ključu števila otrok po podanem poročilu
o izvedenih zimskih in letnih počitnicah glede na stroške
posamezne aktivnosti, do višine razpisanih sredstev,
sredstva namenjena za aktivne počitnice in počitniške
programe v letnem času so namenjena Zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti.
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4.3.2. Sredstva za materialne stroške organizacije
športnih programov med letnimi počitnicami se bodo:
– dodelila klubu oziroma društvu po podanem poročilu na podlagi izvedenega programa za osnovnošolske
otroke med letnimi počitnicami, program mora trajati
skupno več kot 40 dni, zajemati mora varstvo otrok in
šport, predstavitve različnih športov, ki zajema predstavitev novih športnih panog in jih na Koroškem še ni,
športne debate, športni kamp, program za aktivne športnike, seminarje o športu.
4.3.3. Sredstva za obratovanje in uporabo športnih
objektov za izvajanje letnega programa šport se bodo:
– financirala v skladu s XI. točko Pravilnika o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini
Ravne na Koroškem.
5. Okvirna višina sredstev:
1. Sofinanciranje športnih programov v višini
128.708 €.
2. Promocijske športne prireditve v višini 2.000 €.
3. Programi za aktivne počitnice in počitniške
programe v višini 14.121,00 €, od tega za zimske počitnice 3.938 € ter za letne počitnice 10.183 €.
4. Za materialne stroške organizacije športnih
programov med letnimi počitnicami v višini 2.838 €.
5. Obratovanje in uporaba športnih objektov za
izvajanje letnega programa športa v višini 279.300 €.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do
31. 12. 2016.
7. Razpisni rok
Ponudbe izvajalci oddajo v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji
Jezernik ali pošljejo na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem,
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni
razpis – Šport 2016«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
oddana do 15. ure 4. 4. 2016, v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, oziroma oddana s priporočeno
pošiljko do vključno 4. 4. 2016.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in
naslov ponudnika.
8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo komisija
opravila 5. 4. 2016 ob 12. uri, v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. Obveščanje o izboru: ponudniki bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po oddaji popolnih vlog.
10. Razpisna dokumentacija
Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za izvajanje
programov športa v skladu z razpisno dokumentacijo,
ki jo od 11. 3. 2016 dobijo v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem, pri Andreji Jezernik.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine: http://www.ravne.si.
Podrobne informacije o prijavi dobite na Občini Ravne na Koroškem pri mag. Mariji Vrhovnik Čas
(02/82-16-007).
11. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ravne na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju programov
športa za leto 2016.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 1220-0001/2016-202

Ob-1621/16

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2 in naslednji), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in naslednji), Statuta Občine
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Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin
št. 20/2013) in Letnega programa zdravstvenega in socialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem 2016,
objavljamo
javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov
na področju humanitarnih dejavnosti za
zagotavljanje različnih oblik pomoči socialno
ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem
za leto 2016
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za
sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti za zagotavljanje različnih oblik pomoči socialno
ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem za
leto 2016, in sicer:
A programi: Pomoči v obliki plačevanja položnic,
prehrambenih paketov in oblačil.
B programi: Razdeljevanje viškov hrane socialno
ogroženim občanom.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
programov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini
Ravne na Koroškem in, da program aktivno vključuje
občane Občine Ravne na Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo humanitarno dejavnost opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti.
Pravico do sofinanciranja programov imajo:
– humanitarne organizacije, organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije, ustanovljene zato,
da prispevajo k reševanju socialnih stisk in težav vsem
socialno ogroženim občanom v občini.
4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedene kriterije:
A) Pomoči v obliki plačevanja položnic, prehrambenih paketov in oblačil
– da so prostori izvajalca za izvajanje programa
v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk,
– da so vsi programi izvajalca namenjeni izključno
zmanjševanju in lajšanju socialnih stisk vseh socialno
ogroženih občanov v Občini Ravne na Koroškem in ne
le članov ter podpornih članov izvajalca – 30 točk,
– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno
1 leta – 5 točk,
od 1 do vključno 5 let – 10 točk,
nad 5 let – 15 točk,
– programi vključujejo pomoč občanom Občine
Ravne na Koroškem v naslednjih oblikah pomoči:
– denarna pomoč ali denarna pomoč v funkcionalni
obliki (plačilo položnic) – 30 točk,
– prehrambeni paketi – 30 točk,
– pomoč v obleki in obutvi – 15 točk.
– Vključenost socialno ogroženih občanov:
– program vključuje do 10 občanov – 5 točk,
– program vključuje od 10 do 50 občanov –
10 točk,
– program vključuje od 50 do 100 občanov –
20 točk,
– program vključuje nad 100 občanov – 30 točk.
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B) Razdeljevanje viškov hrane socialno ogroženim
občanom:
– da so prostori izvajalca za izvajanje programa
v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk,
– da so vsi programi izvajalca namenjeni izključno
zmanjševanju in lajšanju socialnih stisk vseh socialno
ogroženih občanov v Občini Ravne na Koroškem in ne
le članov ter podpornih članov izvajalca – 30 točk,
– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno
1 leta – 5 točk,
od 1 do vključno 5 let – 10 točk,
nad 5 let – 15 točk,
– programi vključujejo pomoč občanom Občine
Ravne na Koroškem v naslednjih oblikah pomoči:
– razdeljevanje viškov hrane socialno ogroženim
občanom – 30 točk,
– mreženje in povezovanje s trgovskimi centri in
drugimi organizacijami v občini za izvajanje programa:
– v program je vključena do 1 organizacija –
5 točk,
– v program so vključene do 3 organizacije –
10 točk,
– v program je vključenih nad 5 organizacij –
20 točk.
– Vključenost socialno ogroženih občanov:
– program vključuje do 10 občanov – 5 točk,
– program vključuje od 10 do 50 občanov –
10 točk,
– program vključuje od 50 do 100 občanov –
20 točk,
– program vključuje nad 100 občanov – 30 točk.
5. Okvirna višina sredstev za izvajanje programov
je
Za A programe: 16.000 €.
Za B programe: 9.500 €.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem znesku do konca meseca maja
2016. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do
31. 12. 2016.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno srede, 30. 3. 2016 v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji
Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne
na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske
dejavnosti Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem,
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni
razpis – programi na področju humanitarnih dejavnosti
– 2016«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov
prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v četrtek, 31. 3. 2016, v pisarni Oddelka za družbene in stanovanjske dejavnosti,
Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne
na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od
oddaje popolne ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
dvignete vsak delovni dan, od 8. do 14. ure, v sprejemni
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani: www.
ravne.si od petka, 11. 3. 2016.
11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
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12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Podrobne informacije lahko dobite na Oddelku za
družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na
Koroškem, pri Darji Čepin, svetovalki II za družbene dejavnosti, tel. 02/82-16-022 ali GSM 031/384-137.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 1220-0005/2016-202

Ob-1622/16

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2 in naslednji), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in naslednji), Statuta Občine
Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin
št. 20/2013) in Letnega programa zdravstvenega in socialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem 2016,
objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za
dejavnosti medgeneracijskih centrov za leto 2016
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za
sofinanciranje programov za dejavnosti medgeneracijskih centrov.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
programov in projektov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini
Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje
občane Občine Ravne na Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo svojo dejavnost
opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti;
– da imajo izvajalci programov, ki bodo delali z mladoletnimi osebami ustrezna dokazila o nekaznovanosti
za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (iz devetega poglavja Kazenskega zakonika; Uradni list RS,
št. 55/08 in naslednji).
Pravico do sofinanciranja programov za dejavnosti
medgeneracijskih centrov imajo:
– javni zavodi, društva in ustanove, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti medgeneracijskih centrov
v Občini Ravne na Koroškem za občane Občine Ravne
na Koroškem.
4.1. Merila in kriteriji za izbor
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedeno:
Pokrivanje obratovalnih, materialnih in drugih stroškov za izvajanje dejavnosti medgeneracijskih centrov:
– da so prostori izvajalca za izvajanje programa
v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk,
– da so za izvajanje dejavnosti zagotovljeni ustrezni
kadrovski in materialni pogoji – 20 točk,
– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno
1 leta – 5 točk,
nad 5 let – 10 točk.
Zagotavljanje sredstev za izvajanje programov in
dejavnosti medgeneracijskih centrov v Občini Ravne
na Koroškem:
A: Programi za vse generacije
a) Ciljne skupine uporabnikov centra:

– Center vključuje vse generacije iz lokalnega in
regijskega okolja – 20 točk,
– Center vključuje vse generacije zgolj iz lokalnega
okolja – 10 točk.
b) Povprečna vključenost uporabnikov v dejavnosti
centra:
– povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra
od 1 do 2 uri – 5 točk,
– povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra
od 3 do 8 ur – 10 točk,
– povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra
od nad 8 ur – 20 točk.
c) Metode dela:
– Večina dejavnosti bo potekala v obliki skupinskega dela – 10 točk
– Delo tudi s posamezniki – individualna srečanja,
ki bodo namenjena psihosocialnemu svetovanju, informiranju, spoznavanju in uvajanju novih sodelavcev –
prostovoljcev – 10 točk
– Timsko delo – 10 točk
– Redno izvajanje intervizije oziroma supervizije za
strokovne delavce in laične sodelavce – mentorje posameznih aktivnosti – 10 točk.
d) Dejavnosti v centru:
– Izobraževalne (usposabljanja za prostovoljsko
delo, predavanja, debatna srečanja, psihosocialne in
kreativne delavnice, pomoč učencem in inštrukcije, računalništvo, ročna dela, ….) – 10 točk
– Rekreativne (razne telesne vadbe, sprehodi in
pohodi, športne igre ….) – 5 točk
– Razvedrilne (praznovanja, organizacija in obisk
različnih prireditev v občini, obiski v drugih institucijah
v občini, povezovanje ….) – 5 točk
– INFO točka za vse generacije – 20 točk.
e) Prostovoljstvo:
– V dejavnost centra je vključenih 5 prostovoljcev
– 5 točk
– V dejavnost centra je vključenih 10 prostovoljcev
– 10 točk
– V dejavnost centra je vključenih več kot 10 prostovoljcev – 20 točk.
B: Posebni programi za ranljive skupine
a) Število vključenih uporabnikov iz ranljivih skupin:
– v posebne programe so vključeni od 1 do 5 uporabnikov – 5 točk,
– v posebne programe so vključeni od 5 do 15 uporabnikov – 10 točk,
– v posebne programe je vključenih več kot 15 uporabnikov – 20 točk.
b) Metode dela:
– posebni programi bodo zajemali skupinsko delo
– 10 točk
– Posebni programi bodo zajemali individualno delo
tudi s posamezniki – individualna srečanja, ki bodo
namenjena psihosocialnemu svetovanju, informiranju,
pomoči pri reševanju svojih materialnih in socialnih stisk
– 20 točk
– Posebni programi bodo vključevali timsko delo
s sodelovanjem strokovnjakov iz področja psihosocialnega dela – 30 točk
– Redno izvajanje intervizije oziroma supervizije za
strokovne delavce in laične sodelavce – mentorje posameznih aktivnosti – 10 točk
c) Sodelovanje in mreženje z lokalnimi organizacijami in institucijami:
– Center pri izvajanju posebnih programov ne sodeluje z lokalnimi organizacijami in institucijami – 0 točk
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– Center pri izvajanju posebnih programov sodeluje
z eno organizacijo ali institucijo – 5 točk
– Center pri izvajanju posebnih programov sodeluje
z več organizacijami ali institucijami – 10 točk.
5. Okvirna višina sredstev za izvajanje programov
in dejavnosti:
A Programi: 10.000 €
B Programi: 5.000 €.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana
v enkratnem znesku do konca meseca maja 2016. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 31. 12. 2016.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno ponedeljka, 11. 4. 2016 v zaprti kuverti
v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri
Andreji Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina
Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako
»Javni razpis – programi na področju dejavnosti medgeneracijskih centrov – 2016«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov
prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo sredo, 13. 4. 2016, v pisarni Oddelka za družbene in stanovanjske dejavnosti
Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne
na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od
oddaje popolne ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
dvignete vsak delovni dan, od 8. do 14. ure, v sprejemni
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani: www.
ravne.si od vključno petka, 11. 3. 2016.
11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Podrobne informacije dobite na Oddelku za družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na Koroškem pri Darji Čepin, svetovalki II za družbene dejavnosti, tel. 02/82-16-022 ali GSM 031/384-137.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 014-0004/2016-202

Ob-1623/16

Javni razpis
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Pravna podlaga:
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in naslednji),
– Statut Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2013),
– Pravilnik o sofinanciranju društvenih programov
in dejavnosti splošnega značaja v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/07).
3. Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje društvenih programov in dejavnosti splošnega značaja, ki
so v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem in se
bodo sofinancirali iz občinskega proračuna v letu 2016.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
programov in projektov
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Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa,
pod naslednjimi pogoji:
– da imajo sedež in izvajajo programe na območju
Občine Ravne na Koroškem oziroma da je program
njihovega dela zastavljen tako, da vključuje občane Občine Ravne na Koroškem,
– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da imajo zagotovljene minimalne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu v Občini
Ravne na Koroškem.
5. Pravico do sofinanciranja društvenih programov
in dejavnosti splošnega značaja v Občini Ravne na Koroškem imajo:
– društva in organizacije, ustanovljene v skladu
z Zakonom o društvih z dejavnostjo splošnega značaja,
razen društev s področij kulture, športa, socialnega in
zdravstvenega varstva, kmetijstva in turizma ter drugih
dejavnosti, ki jih občina sofinancira na osnovi samostojnih pravilnikov o sofinanciranju.
6. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa znaša v skupni višini
6.707 €.
7. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem znesku do konca meseca julija
2016. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do
31. 12. 2016.
8. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do ponedeljka, 11. 4. 2016 v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji
Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne
na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske
dejavnosti Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem,
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni
razpis – programi splošnega značaja – 2016«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov
prijavitelja.
9. Odpiranje ponudb bo v sredo, 13. 4. 2016 ob
9. uri v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
10. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od
oddaje popolne ponudbe.
11. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani: www.
ravne.si od vključno petka, 11. 3. 2016;
12. Predlagatelji morajo posredovati natančen opis
dejavnosti in programov ter v celoti izpolnjene obrazce,
ki so priloga k razpisni dokumentaciji;
13. Dejavnosti in programi morajo biti finančno
ovrednoteni in navedeni viri financiranja;
14. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi
meril za finančno vrednotenje programov in dejavnosti
splošnega značaja, navedenih v Pravilniku o sofinanciranju društvenih programov in dejavnosti splošnega
značaja v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS,
št. 62/07), ki je priloga razpisne dokumentacije;
15. Podrobne informacije dobite na Oddelku za
družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na
Koroškem pri Darji Čepin, svetovalki II za družbene dejavnosti, tel. 02/82-16-022 ali GSM: 031/384-137.
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16. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in programov;
17. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 1220-0004/2016-202

Ob-1624/16

Javni razpis
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske dejavnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Pravna podlaga:
– Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji),
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in naslednji),
– Statut Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/2013),
– Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje dejavnosti in programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na
Koroškem (Uradni list RS, št. 47/10).
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za
sofinanciranje dejavnosti in programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na
Koroškem za leto 2016.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
programov in projektov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini
Ravne na Koroškem oziroma je njihov program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine
Ravne na Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno
v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti in programov;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu iz Občine
Ravne na Koroškem (ni pogoj za javne zavode in javne
ustanove).
Pravico do sofinanciranja dejavnosti in programov
s področja socialnega in zdravstvenega varstva imajo:
Za izvajanje redne dejavnosti:
– organizacije in društva s področja socialnega in
zdravstvenega varstva, registrirana v skladu z Zakonom
o društvih,
– prostovoljne in neprofitne invalidske organizacije,
– humanitarne organizacije, organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije, ustanovljene zato, da
prispevajo k reševanju socialnih ali zdravstvenih stisk in
težav drugih oseb oziroma da pomagajo ljudem, ki so
pomoči potrebni.
Za izvajanje razvojnih programov:
– organizacije in društva s področja socialnega in
zdravstvenega varstva, registrirana v skladu z Zakonom
o društvih,
– prostovoljne in neprofitne invalidske organizacije,
– humanitarne organizacije, organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije, ustanovljene zato, da
prispevajo k reševanju socialnih ali zdravstvenih stisk in
težav drugih oseb oziroma da pomagajo ljudem, ki so
pomoči potrebni,
– javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne
osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega in zdravstvenega varstva, ki izvajajo

programe v Občini Ravne na Koroškem ali za občane
Občine Ravne na Koroškem, kadar gre za dopolnitev
njihove redne registrirane dejavnosti,
– prostovoljne in neprofitne organizacije in društva,
katerih osnovna dejavnost ni s področja socialnega ali
zdravstvenega varstva, vendar delujejo v javnem interesu in izvajajo razvojne programe z elementi socialne
ali zdravstvene skrbi za zagotavljanje čim bolj enakopravnega vključevanja svojih članov in občanov Občine
Ravne na Koroškem v okolje.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
za predmet javnega razpisa:
V skupni višini 21.375 €, od tega:
A: za izvajanje rednih dejavnosti v višini 17.000 €,
B: za izvajanje razvojnih programov v višini 4.375 €.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v dvakratnem znesku in sicer prva polovica
dodeljenega zneska do konca meseca julija 2016 in
druga polovica dodeljenega zneska do konca meseca
novembra 2016. Prejemniki sredstev morajo sredstva
porabiti do 31. 12. 2016.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do ponedeljka, 11. 4. 2016 v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji
Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne
na Koroškem, Oddelek za družbene in stanovanjske
dejavnosti Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem,
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni
razpis – Zdravstveno in socialno varstvo – 2016«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov
prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v sredo, 13. 4. 2016 ob
16. uri, v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od
oddaje popolne ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani: www.
ravne.si od vključno petka, 11. 3. 2016;
11. Predlagatelji morajo posredovati natančen opis
dejavnosti in programov ter v celoti izpolnjene obrazce,
ki so priloga k razpisni dokumentaciji;
12. Dejavnosti in programi morajo biti finančno
ovrednoteni in navedeni viri financiranja ter priloženo
Poročilo o porabljenih sredstvih za leto 2015;
13. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi
meril in kriterijev za vrednotenje dejavnosti in programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva,
navedene v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih
za sofinanciranje dejavnosti in programov s področja
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na
Koroškem (Uradni list RS, št. 47/10), ki je priloga razpisne dokumentacije;
14. Podrobne informacije dobite na Oddelku za
družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne na
Koroškem pri Darji Čepin, svetovalki II za družbene dejavnosti, tel. 02/82-16-022 ali GSM 031/384-137.
15. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in programov;
16. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Občina Ravne na Koroškem
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Razpisi delovnih mest
Ob-1589/16
Svet zavoda Osnovne šole Lovrenc na Pohorju,
Šolska ulica 6, 2344 Lovrenc na Pohorju, na podlagi
35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91
in 8/96) in na podlagi 9. seje sveta zavoda, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice:
– izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, 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, 47/15),
– imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in
druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predviden začetek dela bo 1. 7. 2016. Izbrani/izbrana kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, in sicer:
– o izobrazbi,
– o nazivu,
– o opravljenem strokovnem izpitu,
– o opravljenem ravnateljskem izpitu (če kandidat
nima ravnateljskega izpita, si ga mora pridobiti v roku
enega leta od nastopa mandata, sicer mu preneha mandat po zakonu),
– o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju
(izpis o delovni dobi),
ter:
– program vodenja za mandatno obdobje,
– potrdilo iz kazenske evidence (izpolnjen obrazec
Ministrstva za pravosodje in javno upravo, ki ne sme biti
starejše od enega meseca),
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku (ki ga izda krajevno pristojno okrajno sodišče in
ne sme biti starejše od enega meseca).
Prijave pošljite v zaprti kuverti v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Lovrenc na Pohorju, Šolska ulica 6, 2344 Lovrenc na Pohorju, s pripisom
»Za razpis«.
Kandidati/kandidatke se bodo predstavili/le učiteljskemu in vzgojiteljskemu zboru OŠ Lovrenc na Pohorju,
članom sveta zavoda, občinskemu svetu ter članom
sveta staršev.
Kandidati/kandidatke bodo prejeli/le pisno obvestilo
o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Lovrenc na Pohorju
Št. 100-5/2016-1

Ob-1590/16

V skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91 in 8/96) Svet zavoda Osnovne šole
Selnica ob Dravi, Mariborska c. 30, 2352 Selnica ob
Dravi, na podlagi sklepa 8. redne seje razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom

o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/ 07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in
57/12 – ZPCP-2D).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2016.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in
izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo
sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku)
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Selnica ob Dravi, Mariborska c. 30,
2352 Selnica ob Dravi, s pripisom »Prijava na razpis
za ravnatelja/ico«.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa priloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli/e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Selnica ob Dravi
Ob-1591/16
Svet zavoda Osnovne šole Kidričevo, Kajuhova
10, 2325 Kidričevo, na podlagi 34. in 35. člena Zakona
o Zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 58. člena
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12
– ZPCP-2D in 47/15 ZOFVI-J) ter sklepa Sveta zavoda
z dne 2. 3. 2016, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D in 47/15 ZOFVI-J).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2016.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka
ni v kazenskem postopku) pošljite v 8. dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Kidričevo, Kajuhova 10, 2325 Kidričevo, z oznako “Prijava na
razpis za ravnatelja/ico”.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o izboru
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Kidričevo, Kidričevo
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Ob-1592/16

Svet Centra za socialno delo Jesenice na podlagi
sklepa št. 19., 2. redne seje Sveta Centra za socialno
delo Jesenice, z dne 25. 2. 2016, razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice
Centra za socialno delo Jesenice
Za direktorja/direktorico je po določilih 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) in 29.,
30. in 31. člena Statuta Centra za socialno delo Jesenice,
ter 4. člena Sprememb in dopolnitev Statuta Centra za
socialno delo Jesenice, z dne 14. 12. 2004 in 5. 7. 2012,
lahko imenovan-a kandidat-ka, ki poleg splošnih pogojev
določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu,
– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije
v soglasju s strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje,
ga mora opraviti najkasneje v enem letu, od začetka
opravljanja nalog direktorja
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 socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije
v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje,
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka
opravljanja nalog direktorja.
Od kandidatov se pričakuje, da razpisni komisiji predstavijo program dela oziroma vizijo dela Centra
za socialno delo Jesenice. Kandidati naj k vlogi priložijo
tudi potrdilo o nekaznovanosti.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a bo imenovan/a
za dobo 5 let.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v zaprti kuverti
na naslov: Center za socialno delo Jesenice, C. železarjev 4 a, z oznako »Ne odpiraj – za razpis«.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri
v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Svet Centra za socialno delo Jesenice
Ob-1593/16
Svet Vrtca Šentvid na podlagi 35. člena Zakona
o zavodih (Uradni list 12/91 in 8/96), 53. a člena in
58. člena Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji)
ter sklepa Sveta Vrtca Šentvid z dne 3. 3. 2016, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice Vrtca Šentvid, Ulica pregnancev 6, 1210
Ljubljana, izpolnjevati splošne zakonske in posebne

pogoje v skladu s 53., 58., 92., 100. in 107. členom
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOVFI (Uradni list št. 16/07 – UPB5 in
nadaljnji), in sicer:
– izpolnjuje zakonske pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju,
– ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj
pet let naziv mentor,
– opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v letu po pričetku mandata,
– predloži svoj program vodenja z vizijo razvoja
Vrtca Šentvid,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja in ni bil zoper njega uveden kazenski postopek
zoper spolno nedotakljivost.
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda – kakovostnega javnega Vrtca Šentvid.
Začetek dela je 1. 9. 2016, izbrani/a kandidat/ka bo
imenovan/a za pet let.
Pogodba o zaposlitvi se v primeru izbire zunanjega
kandidata/ke sklene za določen čas mandata.
Pisne prijave s programom vodenja oziroma vizijo razvoja Vrtca Šentvid za mandatno obdobje
2016–2021, s kratkim življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju in
z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila
o izobrazbi, nazivu, strokovnem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju) ter originalno potrdilo
Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti in pristojnega okrajnega sodišča o nepričetem kazenskem postopku v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne sme biti
starejše od 30 dni.
Vloge morajo biti popolne. Nepopolnih vlog ne
bomo obravnavali. Prijavljeni kandidati/ke bodo prejeli/le
pisna obvestila o imenovanju v zakonitem roku.
Kandidati/ke naj pošljejo pisno prijavo v zaprti ovojnici v osmih dneh od objave razpisa na naslov: Svet Vrtca Šentvid, Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana, z oznako » Prijava na razpis za ravnatelja/co«.
Prijavljeni kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Vrtca Šentvid
Ob-1594/16
Svet zavoda Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica,
Trg svobode 42, 8290 Sevnica, na podlagi sklepa 8. redne seje Sveta zavoda, ki je bila 29. 2. 2016, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske in
posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in
47/15 – ZOFVI-J).
Kandidati/ke morajo poleg dokazil o izpolnjevanju
izobrazbenih in drugih pogojev priložiti k prijavi še potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku in program vodenja šole.
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Od kandidata/ke se pričakuje, da ima pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za
uspešno vodenje šole.
Poleg dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
je zaželeno, da kandidati/ke priložijo kratek življenjepis
z navedbo dosedanjih delovnih izkušenj.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan za mandatno dobo
5 let. Delovno razmerje z imenovanim kandidatom/ko se
sklene za določen čas, za čas mandata, ki traja 5 let. Kolikor bo izbran prijavljen kandidat/ka, ki je že zaposlen/a
v šoli, bo sprejet/a za opravljanje funkcije ravnatelja/ice
za mandatno dobo petih let, s tem da ohrani že sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas.
Predvideni začetek dela bo dne 28. 8. 2016.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev, program vodenja šole, izpis o nekaznovanju
iz kazenske evidence ter kratek življenjepis z navedbo
dosedanjih delovnih izkušenj kandidati/ke pošljejo najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda,
Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Trg svobode 42,
8290 Sevnica, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.
Vloga bo šteta za pravočasno, če bo oddana na
pošti s priporočeno pošiljko zadnji dan roka ali vročena
v tajništvu šole do 12. ure zadnji dan roka.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica
Ob-1595/16
Svet zavoda OŠ Komenda Moste, Glavarjeva
cesta 37, 1218 Komenda, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92,
66/93, 8/96,36/00, 127/06, 36/00 – ZPDZC, 127/06 –
ZJZP), 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08,
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) in sklepa Sveta zavoda OŠ Komenda
Moste z dne 1. 3. 2016, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in
57/12 – ZPCP-2D).
Kandidat/ka mora imeti za uspešno vodenje zavoda
ustrezne pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge
sposobnosti.
Predvideni začetek dela bo 1. 7. 2016.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje, ki ne sme
biti starejše od enega meseca in potrdilo sodišča, da
kandidat/ka ni v kazenskem postopku) pošljite po pošti
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ
Komenda Moste, Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda,
s pripisom “Prijava na razpis za ravnatelja/ico”.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Nepopolne vloge bodo zavržene.
Kandidati/ke bodo prejeli/le pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Komenda Moste
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Ob-1596/16
Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) in 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik (Uradni list RS, št. 34/15 z dne
15. 5. 2015), svet Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik
objavlja javni razpis za
direktorja knjižnice (m/ž)
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje
naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,
– ima opravljen strokovni izpit za bibliotekarja,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v zavodu za
kulturno dejavnost,
– ima organizacijske sposobnosti,
– obvlada slovenski jezik,
– obvlada osnove računalništva,
– obvlada en tuj jezik.
Mandat direktorja traja 5 let.
Kandidat/ka mora prijavi priložiti naslednja pisna
potrdila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o delovni dobi,
– program razvoja knjižnice.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev
naj kandidati/ke pošljejo v 8 dneh po objavi na naslov:
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Ljubljanska 1,
1240 Kamnik, z oznako »Prijava na razpis za direktorja«. O izboru bodo kandidati/ke pisno obveščeni v roku,
določenem z zakonom.
Svet Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik
Št. 590/16

Ob-1597/16

Svet zavoda Osnovne šole Prule, Prule 13, 1000
Ljubljana, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06
– ZJZP), 48., 53. 53. a in 58. člena Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
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 sklepa Sveta zavoda Osnovne
šole Prule z dne 24. 2. 2016, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom ZOFVI
(Uradni list RS, 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).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 8. 11. 2016.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave morajo vsebovati dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in sicer dokazila o:
1. izobrazbi,
2. nazivu,
3. opravljenem strokovnem izpitu,
4. opravljenem ravnateljskem izpitu (oziroma izjavo,
da bo ravnateljski izpit opravil/a v roku enega leta od
pričetka mandata),
5. delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
6. potrdilo o nekaznovanosti (potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni),
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7. potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem
postopku (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni).
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti:
1. program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
2. kratek življenjepis.
Pisne prijave pošljite do vključno 22. 3. 2016 na
naslov: Svet zavoda Osnovne šole Prule, Prule 13, 1000
Ljubljana, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja/ice
– Ne odpiraj”.
Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo oddana na pošto s priporočeno pošiljko najkasneje zadnji
dan roka.
Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Prule
Ob-1598/16
Na podlagi 37. člena Poslovnika sveta zavoda OŠ
Gustava Šiliha Laporje, Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha
Laporje, Laporje 31, 2318 Laporje, razpisuje delovno
mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2016.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (dokazila: o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da
niste v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Laporje, Laporje 31, 2318 Laporje, s pripisom Prijava na
razpis za ravnatelja/ico. Vloga bo šteta za pravočasno,
če bo oddana na pošti s priporočeno pošiljko zadnji dan
roka ali vročena v tajništvo šole do 12. ure zadnji dan
roka.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda in kratek življenjepis.
Kandidati/ke bodo prejeli/le pisno obvestilo o izboru
v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Laporje
Št. 46/100-1/2016

Ob-1599/16

Na podlagi sklepa Sveta Dijaškega doma Lizike
Jančar, Titova c. 24a, 2000 Maribor, z dne 29. 2. 2016,
Svet Dijaškega doma Lizike Jančar, Titova cesta 24a,
2000 Maribor, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja –
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09, 20/11, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J).
Kandidat/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje pedagoškega in poslovnega dela dijaškega doma.

Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno
obdobje 5 let.
Začetek mandata je 1. 10. 2016.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (overjena dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu in potrdilo o nekaznovanosti
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev ter potrdilo o nekaznovanosti
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
program vodenja doma) skupaj z dosedanjimi delovnimi
izkušnjami in s kratkim življenjepisom pošljite v 10 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet Dijaškega doma Lizike
Jančar, Titova c. 24a, 2000 Maribor, s pripisom »Prijava
na razpis za ravnatelja«.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli/e v zakonitem roku.
Svet Dijaškega doma Lizike Jančar, Maribor
Št. 61/2016

Ob-1600/16

Svet Vrtca Jožefe Maslo Ilirska Bistrica, na podlagi
35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
8/96,36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in v skladu svojim sklepom št. 59/2016, sprejetim na 3. seji sveta dne
29. 2. 2016, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11).
Za ravnatelja/ico javnega vrtca je lahko
imenovan/a, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja/ico ali
svetovalnega/o delavca/ko, ima najmanj pet let delovnih
izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali
svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit, oziroma ga bo pridobil najpozneje
v enem letu po začetku mandata.
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
vrtca. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno
dobo 5-ih let. Predviden začetek dela je 1. 9. 2016.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– potrdilo o izobrazbi, nazivu,
– potrdilo o strokovnem izpitu,
– potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih
izkušenj,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
pošljite v zaprti ovojnici s pripisom »Za razpis ravnatelja/ice« v 8 dneh po objavi tega razpisa na naslov: Svet
zavoda Vrtca Jožefe Maslo Ilirska Bistrica, Vilharjeva
cesta 13 a, 6250 Ilirska Bistrica. Kandidati/ke bodo
prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Vrtca Jožefe Maslo, Ilirska Bistrica
Su 040501/2016-5/2

Ob-1603/16

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1 prosto mesto
vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču
Republike Slovenije, na gospodarskem oddelku
Razpisni pogoji
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na vrhovnem sodišču (vrhovni sodnik), določene
v 12. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, t.j. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, t.j. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za
sodniško mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 1. 10.
2015, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Št. 013-1/2016

Ob-1604/16

Svet Centra za socialno delo Logatec razpisuje,
na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ura-

Št.
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dni list RS, št. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK,
13/93-ZP-G, 66/93-ZP-H, 66/1993, 45-I/94 – Odl. US:
U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/94, 31/00 –
ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13ZDR-1
in 78/13 – popr.), 56. in 57. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr, 122/07 Odl. US:
U-I-11/07-45, 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS in 57/12)
in Statuta Centra za socialno delo Logatec ter sklepa 3.
redne seje Sveta Centra za socialno delo Logatec z dne
25. 2. 2016, prosto delovno mesto
direktorja (m/ž) Centra za socialno delo Logatec
Za direktorja (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki
poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje
še naslednje pogoje, določene v 56., 57. in 69. členu
Zakona o socialnem varstvu:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih
izkušenj
ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona
o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od
tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno varstve
nega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije
v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje,
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka
opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi
zakona preneha.
Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandi
dati priložiti še življenjepis ter program razvoja centra za
mandatno obdobje ter potrdilo o nekaznovanosti.
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– državljanstvo republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Mandat direktorja traja pet let. Z imenovanim di
rektorjem se sklene delovno razmerje za določen čas
trajanja mandata.
Rok za prijavo na razpis je 8 dni od objave razpisa.
Nastop mandata je 1. 9. 2016.
Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev (fotokopija diplome, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu po Zakonu o socialnem varstvu, morebitno dokazilo o opravljenem programu za vodenje socialnovarstvenega zavoda) naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici na naslov: Center za socialno delo Logatec,
Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec, z oznako na ovojnici
»Razpis za direktorja«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo Logatec
Ob-1605/16
Svet Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in
mladino Medvode na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US,) in
12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport,
turizem, kulturo in mladino Medvode« (Uradni list RS,
št. 88/15) razpisuje prosto delovno mesto
direktorja Javnega zavoda za šport, turizem,
kulturo in mladino Medvode
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Kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto,
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem oziroma
magistrska izobrazba družboslovne ali humanistične
smeri – raven 7;
– sedem let delovnih izkušenj;
– strokovno poznavanje področja delovanja javnega zavoda;
– izkazuje aktivno znanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti.
Prijava kandidata mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja
in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila
izobrazba pridobljena;
2. Program poslovnega in programskega razvoja
Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino
Medvode za obdobje petih let, s katerim kandidat izkazuje strokovno poznavanje področja delovanja javnega
zavoda;
3. pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– za namen tega razpisa dovoljuje Svetu Javnega
zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode
pridobiti zgoraj navedene podatke iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo, po soglasju Občinskega sveta
Občine Medvode, s strani Sveta Javnega zavoda Sotočje Medvode imenovan za dobo petih let. Nastop dela
bo predvidoma 1. julija 2016.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje s priporočeno pošto v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na
razpis – direktor Javnega zavoda Sotočje Medvode –
Ne odpiraj!«, na naslov Javni zavod Sotočje Medvode,
Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode, in sicer v roku
15 dni od objave v Uradnem listu RS.
Obravnavane bodo le pravočasne in popolne vloge.
Nepopolne vloge bodo izločene in zavržene.
Za pravočasno prijavo se šteje prijava, ki je bila
na dan roka za oddajo oddana s poštnim žigom in poslana priporočeno na naslov Javnega zavoda Sotočje
Medvode.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje
v tridesetih dneh od izbire.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi
z razpisom, je Katarina Galof, tel. 031/800-900 in e-naslov: katarina.galof@yahoo.com.
Svet Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo
in mladino Medvode

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-1612/16
Svet zavoda, Osnovne šole Trbovlje, Mestni trg 6,
1420 Trbovlje, v skladu s 35. členom Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 –
ZPCP-2D).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2016.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
(dokazila o izobrazbi, najmanj 5 let delovnih izkušenj
v vzgoji in izobraževanju, nazivu svetnik ali svetovalec
oziroma najmanj 5 let naziv mentor, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka
ni v kazenskem postopku) pošljite v 15 dneh po objavi
tega razpisa na naslov Svet zavoda Osnovne šole Trbovlje, Mestni trg 6, 1420 Trbovlje, s pripisom Prijava na
razpis za ravnatelja/ico.
Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo priporočena pošiljka oddana na pošto zadnji dan roka.
Kandidat/ka mora poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in priložiti kratek življenjepis.
Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo o izboru
v zakonitem roku.
Osnovna šola Trbovlje
Št. 9000-1/2016

Ob-1615/16

Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska
cesta 10, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF
in 57/12 – ZPCP-2D) in sklepa Konstitutivne in 1. redne
seje Sveta zavoda BIC Ljubljana z dne 3. 3. 2016, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ice Živilske šole
Kandidati/ke morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF
in 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
Živilske šole.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno
dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. september 2016 oziroma v skladu s sklepom Sveta vzgojno-izobraževalnega zavoda BIC Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev, vključno s potrdilom iz kazenske evidence in
potrdilom sodišča, kjer ima kandidat/ka prebivališče,
da ni v kazenskem postopku, kratkim življenjepisom,
opisom dosedanjega dela in programom oziroma vizi-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
jo razvoja in dela Živilske šole za mandatno obdobje,
pošljite najpozneje v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti
kuverti na naslov: Svet vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska
cesta 10, 1000 Ljubljana, s pripisom: Prijava na razpis
za ravnatelja/ico.
Kandidati/ke bodo o izidu razpisa obveščeni/e v zakonitem roku.
Svet javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Ob-1618/16
Svet Vrtca Zarja, Zagajškova ulica 8, 3000 Celje, v skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 −
ZJZP) in 58. členom ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo (ZOFVI-UPB5), 36/08,
58/09, (64/09, 65/09 popr.), 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCD-2D in 47/15) ter sklepa 2. redne seje Sveta
Vrtca Zarja z dne 7. 3. 2016, razpisuje delovno mesto
ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo (ZOFVI-UPB5),
36/08, 58/09, (64/09, 65/09 popr.), 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCD-2D in 47/15).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predviden začetek dela bo 1. 9. 2016.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (če
ravnateljskega izpita kandidat nima, si ga mora pridobiti
najkasneje v enem letu po začetku mandata), delovnih
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju s kratkim življenjepisom, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da
kandidat ni v kazenskem postopku, pošljite v 10 dneh
po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet Vrtca
Zarja, Zagajškova ulica 8, 3000 Celje, z oznako »Prijava
na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Svet Vrtca Zarja Celje
Ob-1619/16
Svet zavoda šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, na podlagi sprejetega sklepa 2. seje Sveta zavoda šolskega centra Slovenj
Gradec, dne 29. 2. 2016, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Višje strokovne šole Slovenj Gradec
za mandatno obdobje petih let
Za ravnatelja/ravnateljico je lahko imenovan, kdor
poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji
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in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07), in sicer:
– ima veljaven naziv predavatelja višje strokovne
šole,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju,
K prijavi z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati priložijo tudi:
– kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj,
– program vodenja šole za mandatno obdobje
(58. člen ZOFVI),
– potrdilo o nekaznovanju v skladu s 107.a členom
ZOFVI.
Izbrani kandidat bo nastopil funkcijo ravnatelja predvidoma 1. 1. 2017.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave
z dokazili o izpolnjevanju pogojev, s kratkim življenjepisom, z opisom delovnih izkušenj in s programom dela
za mandatno obdobje v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti
označeni kuverti na naslov: Svet šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec,
s pripisom »Razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda šolskega centra Slovenj Gradec
Ob-1640/16
Svet zavoda Vrtca Ciciban Sevnica, Naselje heroja
Maroka 22, 8290 Sevnica, razpisuje na podlagi sklepa
Sveta zavoda, z dne 21. 1. 2016, delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu
z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15).
Kandidat/kandidatka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno
vodenje zavoda.
Predviden začetek dela je 1. 8. 2016.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za mandatno dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem
izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu-kandidat/kandidatka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita,
mora pa si ga pridobiti najpozneje v enem letu po začetku mandata, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše
od 30 dni, potrdilo sodišča, da kandidat/kandidatka
ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od
30 dni) pošljite v 12 dneh po objavi razpisa v zaprti
ovojnici na naslov Svet zavoda Vrtca Ciciban Sevnica,
Naselje heroja Maroka 22, 8290 Sevnica, s pripisom
Ne odpiraj – Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico.
Kandidat/kandidatka mora k prijavi priložiti program
vodenja zavoda za mandatno dobo 5 let, priloži naj tudi
kratek življenjepis o dosedanjih delovnih izkušnjah.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Kandidati/kandidatke bodo pisno obveščeni/e
o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Ciciban Sevnica
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Ob-1657/16

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica
Slovenije na predlog notarke Edite Špitalar iz Maribora
razpisuje
eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Editi Špitalar iz Maribora
(za določen čas, za čas nadomeščanja notarske
pomočnice na porodniškem dopustu)
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz. 1.,
2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica
Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
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Druge objave
Ob-1659/16
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11.
100/11 – Odl. US in 111/13;) in v povezavi s 95. členom
Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 30/11 – Odl.US:
U-l.297/08-19, 90/12 in 111/13; v nadaljevanju: ZVKD-1)
ter Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov
(Uradni list RS, 43/10) Ministrstvo za kulturo Republike
Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni poziv
za sofinanciranje državne javne službe muzejev
v pooblaščenem muzeju, ki jo bo v letu 2016
sofinancirala Republika Slovenija
iz proračuna, namenjenega za kulturo
(programski poziv, oznaka JPP – POM2016)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet in področje poziva
Poziv je namenjen sofinanciranju izvajanja državne
javne službe v pooblaščenih muzejih.
Cilj programskega poziva JPP – POM2016 je sofinanciranje tistih pooblaščenih muzejev, ki niso javni
zavod, iz proračunskih sredstev Ministrstva za kulturo
(v nadaljevanju: ministrstvo) v letu 2016.
2. Pomen izrazov
– Pooblaščeni muzej je muzej, ki je s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 62100-1/2013/3 z dne 19. 3.
2013 prejel pooblastilo za izvajanje državne javne službe muzejev.
– Javna služba skladno s tem pozivom in 93. členom ZVKD-1 obsega: identificiranje, dokumentiranje,
preučevanje, vrednotenje, interpretiranje, zbiranje, akcesijo in inventariziranje premične dediščine, varovanje in hranjenje muzejskih zbirk državnega pomena,
svetovanje lastnikom zbirk premične dediščine glede
vodenja inventarnih knjig, pripravo in izvedbo konservatorsko-restavratorskih postopkov na premični dediščini
državnega pomena ter izvajanje programov pripravništva in izpopolnjevanja.
– Prijavitelj programa je odgovorni nosilec programa.
3. Temeljno področje poziva: temeljno področje poziva je izvajanje državne javne službe pooblaščenih
muzejev, ki niso javni zavodi. V ta namen se sofinancira program izvajanja državne javne službe skladno
s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 62100-1/2013/3
z dne 19. 3. 2013 o podelitvi pooblastila.
4. Pogoji za sodelovanje na pozivu
4.1 Pogoji za sodelovanje prijaviteljev na pozivu
so naslednji:
– da ima prijavitelj veljavno pooblastilo Vlade Republike Slovenije za izvajanje državne javne službe
muzejev;
– da prijavitelj ni javni zavod;
– da ima prijavitelj, če je bil pogodbena stranka
ministrstva v letu 2015, izpolnjene vse pogodbene obveznosti do ministrstva (dokazilo ni potrebno, preverba
po uradni dolžnosti);

– da prijavitelj ne prijavlja istega programa, ki je bil
že posredovan ali izbran na drugem programskem ali
projektnem razpisu oziroma pozivu Ministrstva za kulturo ali drugih neposrednih ali posrednih proračunskih
uporabnikov, za sofinanciranje v letu 2016;
– da prijavitelj zagotavlja javno dostopnost sofinanciranega programa.
4.2 Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na razpisu:
Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev iz četrte in pete alineje točke 4.1. s podpisano izjavo v predpisanem prijavnem obrazcu. Izpolnjevanje ostalih pogojev
preveri ministrstvo na podlagi razpoložljivih podatkov.
V primeru, da ministrstvo naknadno zahteva originalna
potrdila o izpolnjevanju splošnih pogojev po posameznih
alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku.
Izpolnjevanje razpisnih pogojev na podlagi predložene vloge ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo
izmed uradnikov, zaposlenih na ministrstvu, imenuje
minister za področje, ki je predmet razpisa. Komisija za
odpiranje vlog bo predlagala zavrženje prepoznih vlog
in vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe. Te vloge
zavrže minister s sklepom.
Predlagatelji, ki bodo podali formalno nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vlogo bodo morali dopolniti v petih dneh. Če predlagatelj vloge ne bo
dopolnil v zahtevanem roku, bo minister vlogo zavrgel
s sklepom.
5. Kriteriji za izbor na programskem pozivu
Kriteriji javnega poziva so:
– kakovosten in prepoznaven program,
– vsebinska celovitost programa,
– predvidena prezentacija zbirk, ki jih hrani muzej,
v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni
javnosti,
– realno finančno ovrednoten in uravnotežen program,
– predvidena dostopnost do informacij o programu
v javnosti.
6. Uporaba kriterijev
Program prijavitelja bo izbran, če bo v postopku
preverjanja izpolnjevanja kriterijev iz točke 5 ugotovljeno, da program vključuje večji del nalog iz izvajanja
državne javne službe in da presega lokalni pomen, pri
čemer bo dosegel vsaj 4 od v točki 5 tega poziva navedenih kriterijev.
Obrazložitev načina ocenjevanja: Postopek ocenjevanja izpolnjevanja kriterijev bo izvedla imenovana strokovna komisija, ki bo ocenila popolno vlogo
in predlagala vsebino in višino financiranja prijavljenega programa.
7. Okvirna vrednost programskega poziva: skupna
okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za
ta poziv za leto 2016 je največ 38.000,00 EUR. Sredstva
so zagotovljena na proračunski postavki 131115-Programi in projekti na področju kulturne dediščine (Sklep
št. 621-3/2016/3 z dne 9. 2. 2016 o razrezu sredstev na
proračunski postavki 131115 – Programi in projekti na
področju kulturne dediščine).
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v prora-
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čunskem letu 2016 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15).
9. Upravičeni stroški: upravičeni stroški, ki jih lahko
v okviru posredovane finančne konstrukcije sofinancira
ministrstvo, so vsi stroški, ki so neposredno povezani
z izvedbo programa in brez katerih programa ne bi
bilo mogoče izvesti. Upravičeni stroški, ki jih prijavitelj
uveljavlja za sofinanciranje s strani ministrstva, morajo
biti predstavljeni v finančni konstrukciji programa. Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala v skladu
s sklenjeno pogodbo, na podlagi izstavljenih zahtevkov
za izplačilo, ki jim bodo priložene kopije obračunske dokumentacije (računi, pogodbe, potrdila o izvedenih plačilih) za posamezne upravičene stroške, ki so dokazljivo
neločljivo povezani z izvedbo programa.
10. Rok za prijavo na programski poziv: besedilo
javnega poziva z oznako JPP – POM2016 se objavi
v Uradnem listu RS dne 11. 3. 2016 in na spletnih straneh Ministrstva za kulturo (http://www.mk.gov.si) ter se
zaključi 10. 4. 2016.
11. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva,
– obrazce: prijavnica, program dela za leto 2016,
finančni načrt za leto 2016 in izjave prijavitelja
Dokumentacijo poziva lahko prijavitelj dvigne v vložišču ministrstva med uradnimi urami: vsak ponedeljek
in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in
od 14. do 16. ure.
Dokumentacija poziva je dostopna tudi na spletni
strani ministrstva http://www.mk.gov.si.
12. Oddaja in dostava vlog
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezen program ter mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene v dokumentaciji poziva.
Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo
za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v zapečatenem
ovitku z izpisom na sprednji strani: Ne odpiraj – prijava
na javni poziv JPP – POM2016.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
12.2 Prijavitelj lahko sam dopolnjuje vlogo do dneva
njene obravnave s strani strokovne komisije ministra.
12.3 Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana priporočeno na pošto do vključno 10. 4. 2016
oziroma do tega dne poslana ali predložena v vložišču
ministrstva.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva. Ministrstvo bo po odpiranju
vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev, ki jih ne bo vložila upravičena oseba in jih zavrglo.
13. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali
sprememba), ki ne bo oddana priporočeno na pošto do
vključno 10. 4. 2016 oziroma do tega dne ne bo v poslovnem času predložena glavni pisarni ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne bo vsebovala
vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo programskega poziva in dokumentacije. Za nepopolno se
bo štela tudi vloga, ki bo na poziv prispela kot formalno
nepopolna in je predlagatelj ne bo dopolnil v zahtevanem pet dnevnem roku.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj,
katerega vloga ne bo izpolnjevala splošnih pogojev določenih v besedilu poziva. Izpolnjevanje pogojev se bo
ugotavljalo na osnovi obveznih dokazil, vloge prijavitelja
in podatkov ministrstva.
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Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le
v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog zavrglo vse vloge
prijaviteljev:
– ki jih ne bo vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki bodo nepopolne.
14. Pristojni javni uslužbenec za dajanje informacij v zvezi s pozivom: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil je mag. Marija Brus, sekretarka, tel. 01/369-59-17, elektronska pošta: marija.brus@gov.si. Uradne ure po telefonu in elektronskem
mediju ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od
9. do 12. ure ter vsako sredo od 14. do 16. ure.
15. Vpogled v dokumentacijo poziva: vpogled v dokumentacijo programskega poziva je možen v Glavni
pisarni ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot
je navedeno pod točko 11.
16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo prijavitelje o izboru ali zavrnitvi obvestilo najpozneje v enem mesecu po obravnavi v strokovni komisiji
ministrstva. Ministrstvo bo izbralo predloge po postopku,
ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, v okviru vrednosti, določenih v dokumentaciji
tega javnega poziva (Uradni list RS, št. 43/10).
Ministrstvo za kulturo
Ob-1611/16
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice,
objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14
– ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO in 76/15)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel. 07/620-55-00, faks 07/499-00-52, e-naslov:
obcina.brezice@brezice.si.
Postopek javnih ponudb vodi Komisija o postopku pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim
premoženjem Občine Brežice (v nadaljevanju: pristojna
komisija).
2. Predmet javnega zbiranja ponudb: predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja stavbnih zemljišč –
gradbenih parcel na območju Industrijsko poslovne cone
Brezina in na območju Obrtne cone Dobova.
2.1 Območje Industrijsko poslovne cone Brezina
je prostorsko urejeno v Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za IPC Brezina, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 36/13.
Prodajajo se naslednja stavbna zemljišča:
2.1.1 Gradbena parcela z oznako A2/1, površine
5838 m², sestavljena iz zemljiških parcel št. 77/25, površine 428 m², št. 75/10, površine 305 m², št. 77/29,
površine 209 m², št. 67/4, površine 52 m² in št. 75/8,
površine 4844 m², vse k.o. 1281 – Šentlenart. Izklicna
cena: 113.316,00 EUR.
2.1.2 Gradbena parcela z oznako A2/2, površine
5870 m², sestavljena iz zemljiških parcel št. 77/23, površine 4725 m², št. 77/18, površine 285 m² in št. 75/5,
površine 860 m², vse k.o. 1281 – Šentlenart. Izklicna
cena: 113.937,00 EUR.
2.1.3 Gradbena parcela z oznako A2/3, površine
5543 m², sestavljena iz zemljiških parcel št. 77/21, po-
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vršine 4423 m² in št. 68/36, površine 1120 m², obe v k.o.
1281 – Šentlenart. Izklicna cena: 107.590,00 EUR.
2.2 Območje Obrtne cone Dobova je prostorsko
urejeno v Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Obrtna cona Dobova, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 89/11.
Prodajajo se naslednja stavbna zemljišča:
2.2.1 Gradbena parcela z oznako GP 11, površine
2512 m², sestavljena iz zemljiških parcel št. 702/17, površine 242 m², št. 703/10, površine 625 m², št. 704/12,
površine 386 m², št. 702/4, površine 263 m², št. 703/3,
površine 584 m² in št. 704/5, površine 412 m², vse k.o.
1292 – Gabrje. Izklicna cena: 44.915,00 EUR.
2.2.2 Gradbena parcela z oznako GP 12, površine
2403 m², sestavljena iz zemljiških parcel št. 702/20,
površine 240 m², št. 702/22, površine 437 m², št. 700/8,
površine 950 m² in št. 701/6, površine 776 m², vse k.o.
1292 – Gabrje. Izklicna cena: 42.966,00 EUR.
2.2.3 Gradbena parcela z oznako GP 13, površine
2617 m², sestavljene iz zemljiških parcel št. 702/21,
površine 214 m², št. 702/23, površine 210 m², št. 700/9,
površine 512 m², št. 701/7, površine 465 m², št. 703/4,
površine 584 m², št. 704/6, površine 409 m² in št. 702/5,
površine 223 m², vse v k.o. 1292 – Gabrje. Izklicna cena:
46.792,00 EUR.
2.2.4 Gradbena parcela z oznako GP 14, površine
2736 m², sestavljena iz zemljiških parcel št. 700/6, površine 1083 m², št. 701/5, površine 964 m², št. 702/10, površine 298 m² in št. 702/24, površine 391 m², vse v k.o.
1292 – Gabrje. Izklicna cena: 48.920,00 EUR.
2.2.5 Gradbena parcela z oznako GP 15, površine
2226 m², sestavljene iz zemljiških parcel št. 702/19, površine 157 m², št. 702/7, površine 223 m², št. 702/25, površine 19 m², št. 703/12, površine 511 m², št. 703/6, površine 641 m², št. 704/14, površine 327 m² in št. 704/8,
površine 348 m², vse v k.o. 1292 – Gabrje. Izklicna cena:
39.801,00 EUR.
3. Pogoji prodaje
3.1 Navedene izklicne cene nepremičnin navedenih
pod točko 2.1 in 2.2 ne vključujejo 22 % DDV in komunalnega prispevka kot tudi ne ostalih pristojbin, nastalih
po nakupu na strani investitorja. DDV se prišteje k ponujeni ceni in ga kupec plača po izstavljenem računu.
Kupca po tem razpisu bremenijo še stroški notarske
overitve in zemljiškoknjižnega prepisa.
3.2 Nepremičnine, ki so predmet tega razpisa se
prodajajo po načelu »videno – kupljeno«.
3.3 Kupec je dolžan začeti z dovoljeno gradnjo
v roku treh let po sklenitvi prodajne pogodbe, sicer lahko
Občina Brežice, razen v primeru višje sile, zaradi kršitve
tega roka zahteva od lastnika enkratni denarni znesek
v višini 10 % prodajne cene nepremičnine.
4. Pogoji za udeležbo pri prodaji na podlagi javnega
zbiranja ponudb
Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki resnost svoje
ponudbe izkažejo s plačilom varščine najmanj v višini
10 % ponujene cene za posamezno nepremičnino in
v roku podajo ponudbo za to isto nepremičnino z vsemi
zahtevanimi listinami.
4.1 Varščina se plača na račun Občine Brežice,
št.: 01209-0100008385 z navedbo »Varščina za nakup
nepremičnin_____ (oznaka gradbene parcele npr. A2/1
ali GP 11,….)«.
4.2 Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele
v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, do 10. ure dne 1. 4. 2016,
s pripisom na sprednji strani »478-1/2016; Ponudba za
nakup nepremičnin zap. št.____ (prepišite iz druge točke
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–npr. 2.1.1, 2.2.1, …) – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani se
mora označiti polni naslov pošiljatelja ponudbe.
4.3 Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo ponudnika ter naslov
stalnega prebivališča oziroma sedež,
– navedbo gradbene parcele, ki jo želi ponudnik
kupiti,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne in
– navedbo številke bančnega računa za primer vračila varščine.
4.4 Ponudbi morajo biti priložene naslednje listine:
– originalno potrdilo o plačilu varščine,
– poslovni načrt razvoja ponudnika za naslednjih
pet let, za katerega je priporočljivo, da vsebuje tudi podatek o predvidenem številu novih zaposlitev s pogodbo
o zaposlitvi za določen in nedoločen čas ter terminski
plan zagona dejavnosti,
– dokazilo o državljanstvu za fizične osebe ali izpisek iz Poslovnega registra Slovenije za pravne osebe
star največ 30 dni ali priglasitveni list za samostojne
podjetnike,
– original potrdilo pristojnega davčnega urada
o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe staro
največ 30 dni,
– original potrdilo banke, da ponudnik v zadnjih
6 mesecih ni imel blokade TRR in
– pri notarju overjeno pooblastilo v primeru, da se
ponudba da po pooblaščencu.
4.5 Ponudniki so vezani na dano ponudbo do 1. 7.
2016.
5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
5.1 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo pravočasne, popolne in
bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje.
5.2 Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane, prav tako ne ponudbe tistih ponudnikov, ki na dan
odpiranja ponudb ne bodo imeli poravnanih vseh obveznosti do Občine Brežice in obveznosti v zvezi s plačili
prispevkov za socialno varnosti ali v zvezi s plačili davkov v višini 50 eur ali več.
5.3 Osnovno merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
5.4 V primeru, da pristojna komisija oceni, da zgolj
na osnovi najvišje ponujene cene in poslovnega načrta,
izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše
pogoje prodaje, lahko opravi z najugodnejšimi ponudniki
dodatna pogajanja, pri čemer za začetno izklicno ceno
določi ceno, ki jo je v svoji ponudbi ponudil najugodnejši
ponudnik. Najnižji znesek višanja cene je v takem primeru 500,00 eurov.
5.5 Komisija lahko s soglasjem župana začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla,
pri čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina
brez obresti, uspeli ponudnik pa nima pravice do odškodnine.
5.6 Ponudnikom bo sklep o izbiri najugodnejšega
ponudnika vročen v 8 dneh po odpiranju ponudb. Neizbranim bo v 30 dneh po izdaji sklepa o izbiri, vplačana
varščina brez obresti vrnjena.
6. Sklenitev prodajne pogodbe: izbrani ponudnik
bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po
opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in
ima Občina Brežice pravico zadržati vplačano varščino.
7. Način in rok plačila kupnine: kupec mora kupnino plačati v 30 dneh od izdaje računa na račun Občine
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Brežice, št.: 01209-0100008385. Plačilo celotne kupnine
v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za predmete prodaje pod točko 2. kar posledično
pomeni da je, kolikor kupnina ni plačana v postavljenem
roku, pogodba razvezana po samem zakonu. Po plačilu
celotne kupnine in po poravnanih stroških se bo kupcu
nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa
lastninske pravice na kupljeni nepremičnini.
8. Drugo
Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja
ponudb lahko interesenti dobijo na tel. 07/620-55-23
(Valerija Uršič) in podatke o nepremičnini oziroma pogojih gradnje na tel. 07/620-55-73 (Tanja Zupan) ali
e-pošti: obcina.brezice@brezice.si. Ogled nepremičnin
je možen po predhodnem dogovoru.
Javno odpiranje ponudb bo dne 4. 4. 2016 ob
12. uri na naslovu organizatorja, Občina Brežice, Cesta
prvih borcev 18, 8250 Brežice. K odpiranju lahko pristopijo ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci, ki se pred
odpiranjem izkažejo s pooblastilom.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na
spletni strani Občine Brežice, www.brezice.si.
Občina Brežice
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Evidence sindikatov
Št. 101-2/2016/4

Ob-1385/16

Spremenjena pravila ZSSS, Sindikat komunale,
varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Sindikat Kostak Komunalno stavbno podjetje
d.d., s sedežem Leskovška cesta 2a, Krško, matična
številka 142148000, ki so bila sprejeta na delnih zborih
članstva dne 1. 4. 2015, dne 14. 4. 2015 in dne 15. 4.
2015, z novim nazivom: Pravila družbe Kostak d.d,
se vzamejo v hrambo in vpišejo v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Krško, pod zaporedno številko 33.
Št. 10100-1/2016-2

Ob-1465/16

Statut Sindikata delavcev migrantov Slovenije se
hrani pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne
17. 2. 2016, pod zaporedno številko 225.
Št. 101-1/2016

Ob-1474/16

Sindikat Neodvisnost – KNSS, Sindikat LIV Postojna, d.d., ki je vpisan v evidenco hrambe statutov sindikatov pri Upravni enoti Postojna, pod zap. št. 36/2005, se
spremeni naziv tako, da se glasi: Neodvisnost KNSS,
Sindikat Kolektor.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1606/16
Ime medija: TV Eksodus.
Izdajatelj: Eksodus, medijske in druge dejavnosti,
Zoran Kodela s.p.
Direktor: Zoran Kodela, Zgornja Ložnica 25, 2316
Zg. Ložnica.
Lastnik: Eksodus, medijske in druge dejavnosti,
Zoran Kodela s.p. (100 %).
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 38141-1/2016/3

Ob-1643/16

Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14
– ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15) in 104.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08
– ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS, 47/12 in
47/15 – ZZSDT) Agencija za komunikacijska omrežja in
storitve Republike Slovenije objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev petih pravic
razširjanja televizijskega programa v digitalni
radiodifuzni tehniki na območju Republike
Slovenije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je pet pravic razširjanja
televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki
na območju Republike Slovenije.
Agencija bo po uradni dolžnosti začela postopek za
razveljavitev odločbe o podelitvi pravice, ki je predmet
tega javnega razpisa, če imetnik v treh mesecih od začetka delovanja multipleksa ne bo začel z razširjanjem
in oddajanjem televizijskega programa, za katerega je
pravico na tem razpisu dobil, v katerem od delujočih
multipleksov na območju celotne Republike Slovenije,
če bodo za to izpolnjeni vsi tehnični in pravni pogoji.
Imetnik je po pričetku izvrševanja pravice, ki
je predmet tega javnega razpisa, dolžan to pravico izvrševati ves čas veljavnosti odločbe, s katero mu bo
ta pravica dodeljena. Če imetnik pravice, ki je predmet
tega razpisa, ne bo v celoti izvrševal, mu lahko agencija
po predhodnem opozorilu odločbo razveljavi.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je za televizijski program, s katerim kandidira
na tem javnem razpisu, imetnik veljavnega dovoljenja
za izvajanje televizijske dejavnosti, ki je bilo izdano
v Republiki Sloveniji pred potekom roka za predložitev
ponudb na zadevni javni razpis, ali imetnik ustreznega
oziroma primerljivega veljavnega dovoljenja, izdanega
v drugi državi članici Evropske unije ali tretji državi, podpisnici Evropske konvencije o čezmejni televiziji Sveta
Evrope, pred potekom roka za predložitev ponudb na
zadevni javni razpis.
2.2 Ponudnik ne sme biti imetnik pravice razširjanja
v digitalni radiodifuzni tehniki za televizijski program,
s katerim kandidira na tem javnem razpisu, na celotnem
območju Republike Slovenije.
2.3 Pogoj, ki ga mora ponudnik izpolnjevati glede
programskih zahtev: program je namenjen za sprejem
brez pogojnega dostopa, tj. mora biti prostodostopen
(nekodiran).
2.4 Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način
njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri merilih Žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe, Obseg lastne produkcije, Produkcija slovenskih avdiovizualnih del iz 68. s člena Zakona o medijih, Trajanje (obseg) programa in Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih programih bodo ponudbe

ocenjene s točkami. Pri vsakem od teh meril je določeno
najmanjše in največje število točk, ki ga lahko dobi ponudnik pri posameznem merilu. Skupno maksimalno
število točk pri merilih skupaj je sto (100). Ocenjevanje
se bo izvedlo tako v primeru, če bo prispelih popolnih
ponudb ponudnikov enako številu razpisanih digitalnih
pravic ali manj, kakor tudi v primeru, če jih bo več kot je
razpisanih digitalnih pravic.
Posebna nepristranska komisija za vodenje javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija) bo Svetu za radiodifuzijo (v nadaljevanju: svet) poslala popolne ponudbe
in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili.
Svet bo prispele ponudbe na podlagi doseženega mesta
v razvrstitvi vseh ponudnikov podal obrazložen predlog
izbire petih najboljših ponudnikov, tj. ponudnikov, ki so
se uvrstili na mesta od ena do pet. Razvrstitev ponudnikov se oblikuje na podlagi vsote vseh točk, ki jih bodo
prejele posamezne ponudbe pri vseh merilih, ki so navedene v prejšnjem odstavku.
Če bosta dve ponudbi ali več ponudb dosegli enako vsoto točk, se bo z uporabo dodatnega merila 1
»Minimalni delež lastne produkcije« za eno mesto višje
uvrstila tista ponudba, katere ponudnik ima v svojem
programu večji minimalni obseg programskih vsebin
lastne produkcije v tedenskem oddajnem času.
Če po uporabi dodatnega merila 1 »Minimalni delež
lastne produkcije« nobene izmed ponudb, ki so dosegle
enako vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje mesto,
se bo z uporabo dodatnega merila 2 »Raznovrstnost
programske ponudbe« za eno mesto višje uvrstila tista
ponudba, katere ponudnik v programu tedensko predvaja več različnih zvrsti programskih vsebin.
Agencija bo na podlagi obrazloženega predloga izbire, ki ga poda svet, vsem izbranim ponudnikom dodelila pravico razširjanja televizijskega programa v digitalni
radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije.
3.1 Žanrska in tematska ustreznost programske
ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke
glede na žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik lahko
za žanrsko in tematsko ustreznost programske ponudbe
pri tem merilu doseže skupaj največ 24 točk. (0–24 točk)
3.2 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke
glede na minimalno tedensko povprečje deležev lastne
produkcije ponujenega programa v dnevnem oddajnem
času. Ponudniku, ki ima v svojem programu večje minimalno tedensko povprečje deležev programskih vsebin
lastne produkcije v dnevnem oddajnem času, se dodeli
več točk. Ponudnik lahko pri tem merilu doseže skupaj
največ 19 točk. (0–19 točk)
3.3. Produkcija slovenskih avdiovizualnih del iz
68. člena Zakona o medijih
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke
glede na minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času. Ponudniku, ki ima
večji minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času, se dodeli več točk.
Ponudnik lahko pri tem merilu doseže skupaj največ
24 točk. (0–24 točk)
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3.4 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na minimalni tedenski obseg programskih vsebin lastne in kupljene produkcije, brez oglasov,
TV-prodaje in videostrani. Ponudniku, ki ima največji
minimalni tedenski obseg programa, se dodeli 19 točk.
(0–19 točk)
3.5 Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih
programih
Ocena je vezana na izjavo o uravnoteženem poročanju v dnevnoinformativnih oddajah, ki jo ponudnik
priloži kot prilogo ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo,
prejme 14 točk, če ponudnik ne priloži izjave, prejme
0 točk. (0–14 točk)
3.6 Dodatno merilo 1 – Minimalni delež lastne produkcije
Dodatno merilo 1 se uporabi v primeru, da dve ali
več ponudb dosežeta enako skupno število točk. Za
eno mesto višje bo uvrščena tista ponudba, katere ponudnik ima v svojem programu večji minimalni obseg
programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času.
3.7 Dodatno merilo 2 – Raznovrstnost programske
ponudbe
Dodatno merilo 2 se uporabi v primeru, če po uporabi dodatnega merila 1 nobene izmed ponudb, ki so
dosegle enako vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje
mesto. Za eno mesto višje bo uvrščena tista ponudba,
katere ponudnik v programu tedensko predvaja več različnih zvrsti programskih vsebin.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 12. 4. 2016 do 12. ure.
Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na
naslov agencije: Agencija za komunikacijska omrežja in
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storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana,
do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe,
njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika
po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti
prispela na naslov agencije po izteku roka, bo agencija
poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka, od
9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. ure do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb,
bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu
ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v treh kopijah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo
v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb
bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana,
v sejni sobi, dne 14. 4. 2016, ob 10. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo
v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.akos-rs.si. Ponudnik lahko dvigne
razpisno dokumentacijo v pisni in elektronski obliki tudi
osebno v vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od
ponedeljka do petka, od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od
13. do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Marko Štefelin (marko.stefelin@akos-rs.si), tel. 01/583-63-84.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od
preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve
Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Ob-1601/16
Dne 26. 2. 2016 je bil sodnemu registru Okrožnega
sodišča v Ljubljani predložen notarski zapis Skupnega
načrta čezmejne združitve z dne 22. 2. 2016 in Pogodbe
o pripojitvi z dne 23. 2. 2016, sklenjena med prevzemno
družbo ADRIATICA.NET d.o.o., s sedežem na naslovu Izidora Kršnjavog 1, Zagreb, Republika Hrvaška, in
prevzeto družbo, ADRIATICA.NET, turistična agencija,
d.o.o., s sedežem na naslovu Pražakova ulica 4, Ljub
ljana, Republika Slovenija.
Na sedežu prevzete družbe imajo družbeniki družb
vsaj mesec dni pred sprejetjem sklepa družbenika o soglasju za čezmejno združitev, vsak delovni dan v delovnem času družbe možnost vpogledati v Notarski zapis
Skupnega načrta čezmejne združitve z dne 22. 2. 2016,
Pogodbo o pripojitvi z dne 23. 2. 2016 in ostale listine iz
drugega odstavka 586. člena ZGD-1. Družbeniki imajo
pravico zahtevati, da se jim najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno izročijo prepisi navedenih listin.
1. Firma, pravnoorganizacijska oblika in sedež prevzemne družbe: »ADRIATICA.NET d.o.o.«, organizirana
kot družba z omejeno odgovornostjo, s sedežem v Zagrebu, poslovni naslov: Izidora Kršnjavog 1, Zagreb,
Republika Hrvaška Firma, pravnoorganizacijska oblika
in sedež prevzete družbe: »ADRIATICA.NET, turistična
agencija, d.o.o.«, organizirana kot družba z omejeno
odgovornostjo, s sedežem v Ljubljani, poslovni naslov:
Pražakova ulica 4, Ljubljana, Republika Slovenija.
2. Registrski organi, pri katerih so za vsako družbo,
ki se čezmejno združuje, shranjene listine iz drugega

odstavka 3. člena Direktive 68/151/EGS, in številke,
pod katerimi so te družbe vpisane v register: Prevzemna družba, ADRIATICA.NET d.o.o., je vpisana pri registrskem organu Trgovinskega sodišča v Zagrebu, pod
matično številko subjekta 080427370. Prevzeta družba,
ADRIATICA.NET, turistična agencija, d.o.o., je vpisana
v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod
matično številko 1689835000.
3. Način za uveljavitev pravic upnikov in imetnikov
deležev vsake od družb, ki se čezmejno združuje, in
naslov, na katerem lahko brezplačno pridobijo popolne informacije o tem: Upniki in imetniki deležev vsake
od obeh družb, ki sta udeleženi pri čezmejni združitvi,
imajo pravico zahtevati zavarovanje za svoje nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če tako zavarovanje
zahtevajo v dveh mesecih po vpisu čezmejne združitve
v register. Upniki lahko to pravico uveljavljajo samo,
če verjetno izkažejo, da je zaradi čezmejne združitve
ogrožena izpolnitev njihovih terjatev v smislu 622.j člena ZGD-1. Pravice zahtevati zavarovanje nimajo tisti
upniki, ki imajo ob morebitnem stečajnem postopku
pravico do prednostnega poplačila. Naslov, na katerem
lahko upniki in imetniki deležev vsake od obeh družb, ki
sta udeleženi pri čezmejni združitvi, pridobijo popolne
informacije o tem je: »ADRIATICA.NET d.o.o.«, organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo, s sedežem
v Zagrebu, poslovni naslov: Izidora Kršnjavog 1, Zagreb,
Republika Hrvaška
ADRIATICA.NET d.o.o.
ADRIATICA.NET, turistična agencija, d.o.o.
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Objave sodišč

Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi
upnika Parnad trgovsko podjetje d.o.o., Cesta v Gorice
33, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška pisarna Šafar in
partnerji, d.o.o., Resljeva 25, Ljubljana, zoper dolžnico
Katico Meserko in dolžnika Bojana Meserka, oba Dilančeva ulica 7, Novo mesto, zaradi izterjave 1.478,05 EUR
s pp na podlagi sklepa In 138/2015 z dne 23. 12. 2015
po izvršitelju Nikoli Trifunoviču dne 28. 1. 2016 zarubilo
nepremičnine, ki niso vpisane v zemljiško knjigo, in sicer:
– posamezni del stavbe, k.o. 1456 – Novo mesto, številka stavbe 808, posamezni del št. l, v skupni izmeri 30 m2,
ki leži v pritličju, po podatkih GURS drug kmetijski del stavbe, stavba zgrajena leta 1940, leto obnove strehe 1995,
brez naslova, vse v lasti dolžnice Katice Meserko do 1/2,
– posamezni del stavbe, k.o. 1456 – Novo mesto,
številka stavbe 808, posamezni del št. 2, v skupni izmeri 100 m2, ki leži v 1. nadstropju, po podatkih GURS
stanovanje, v samostoječi stavbi z enim stanovanjem,
stavba zgrajena leta 1940, leto obnove strehe 1995,
brez naslova, vse v lasti dolžnice Katice Meserko do 1/2,
– posamezni del stavbe, k.o. 1456 – Novo mesto,
številka stavbe 808, posamezni del št. 3, v skupni izmeri
88 m2, ki leži v pritličju, po podatkih GURS prostor za
storitvene dejavnosti, stavba zgrajena leta 1940, leto
obnove strehe 1995, brez naslova, vse v lasti dolžnice
Katice Meserko do 1/2,
– posamezni del stavbe, k.o. 1456 – Novo mesto,
številka stavbe 809, posamezni del št. l, v skupni izmeri
99 m2, ki leži v pritličju, po podatkih GURS stanovanje,
v krajni vrstni hiši z dvema stanovanjema, stavba zgrajena leta 1929, leto obnove strehe 2003, brez naslova,
vse v lasti dolžnice Katice Meserko do 1/2,
– posamezni del stavbe, k.o. 1456 – Novo mesto,
številka stavbe 809, posamezni del št. 2, v skupni izmeri 41 rn2, ki leži v 1. nadstropju, po podatkih GURS
stanovanje, v krajni vrstni hiši z dvema stanovanjema,
stavba zgrajena leta 1929, leto obnove strehe 2003,
brez naslova, vse v lasti dolžnice Katice Meserko do 1/2,
– stanovanjsko stavbo, k.o. 1853 – Okrog, številka
stavbe 161, v skupni izmeri 89 m2, stavba zgrajena leta
1973, na naslovu Čateška Gora 17, 1274 Gabrovka, vse
v lasti dolžnika Bojana Meserka do 7/12.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 26. 2. 2016

občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa
Bojan Drobež, odvetnik v Ljubljani, 2. Ana Bednaršek,
Ulica 1. maja 6, Metlika, 3. Damjan Bradač, 4. Klavdija
Sosič, 5. Baldomir Svetličič, 6. Alenka Vitlov, 7. Egon
Hussu, 8. Ian Opara, 9. Stevan Tošić, 10. Anica Tošić,
11. Breda Repič, 12. Aleša Marjana meško, 13. Marija
Danijela Hiter, 14. Mladen Milinović, 15. Žarko Barešič,
16. Ksenija Barešič, vsi Močnikova ulica 6, Ljubljana, 17.
Ljudmila Jamnik, Kolodvorska ulica 25, Ribnica, 18. Majda Cimperman, 1019 East 74 ST, Cleveland, Ohio 4410
B, ZDA, ki jo zastopa skrbnik za posebni primer Borut
Obrekar, Beblerjev trg 3, Ljubljana, 19. Borut Obrekar,
Beblerjev trg 3, Ljubljana, 20. Anton Tomažič, 21. Jožica
Tomažič, 22. Branislavka Flere, vsi Močnikova ulica 6,
Ljubljana, ob udeležbi zakonitega udeleženca – upravnika stavbe: G.V. Center, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 31,
Ljubljana – Črnuče, ob udeležbi prijaviteljev udeležbe: 1.
SKB Banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, 2. Špela Pogačnik Nose, Prule 6, Ljubljana, 3. Barbara Pogačnik, 4.
Roman Homan, 5. Tatjana Homan, vsi Močnikova ulica 6,
Ljubljana, 6. Iztok Golobič, Ivanja vas 14, Mirna Peč in 7.
Vesna Odar, Močnikova ulica 6, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, dne 9. 10. 2015 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o premoženjskih pravicah in zavezanostih, sklenjene dne 23. 6. 1972 med Stanovanjsko
zadrugo „Železničar“ Ljubljana in Zdenko Ambrož, katere predmet je bilo dvoinpolsobno stanovanje, jugozahodne lege, s št. 7, v stavbi z naslovom Močnikova ulica 6,
Ljubljana, z ident. 1726-170, ki je povezana s parcelo
št. 86/4, k.o. 1726 – Šentpeter,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene neznanega datuma med prodajalcem Zdenko Ambrož in kupcem Bogdanom Pogačnikom, katere predmet je bilo dvoinpolsobno stanovanje, vrata št. 7, ki sestoji iz 2 ½ sob, 1 kuhinje,
1 predsobe, 1 stranišča in kopalnice, v skupni koristni
površini 55,28 m2, ter kleti in balkona, v stavbi z naslovom Močnikova ulica 6, Ljubljana, z ident. 1726-170, ki
je povezana s parcelo št. 86/4, k.o. 1726 – Šentpeter.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na
oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljic
postopka Špele Pogačnik Nose in Barbare Pogačnik.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 10. 2015

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih

Izvršbe
0369 In 138/2015

II N 278/2014

Os-1555/16

Os-3257/15

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnemu sodniku
Andreju Brezniku v nepravdni zadevi predlagateljev: 1.
Muharem Ajdinović in 2. Sabina Ajdinović, oba Močnikova
ulica 6, Ljubljana, zoper nasprotne udeležence: 1. Mestna

O 126/1974

Os-1196/16

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po okrajnem sodniku Srečku Ritonji, v zapuščinski zadevi po pokojnem
Udovič Jožetu, pok. Antona, roj. 22. 3. 1903, iz Jelšan 33,
ki je umrl 15. 12. 1966, s sklepom z dne 11. 1. 2016 za-
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pustnikovi dedinji Mariji Antonii Cescato, roj. Udovič, roj.
1930, neznanega bivališča v Argentini, postavilo začasnega zastopnika Borisa Frola, roj. 24. 4. 1953, stanujoč
Jelšane 40, 6254 Jelšane. Začasni zastopnik ima v tem
zapuščinskem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Dedinjo bo zastopal od dneva postavitve
in vse do takrat, dokler dedinja ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler Center za socialno
delo ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 22. 1. 2016
0293 I 26/2016

Os-1482/16

Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni zadevi upnice
SKB Banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, proti
dolžniku Alojzu Češnovar, Smrečnikova ulica 34, Novo
mesto – dostava, zaradi izterjave 14.899,61 EUR, sklenilo:
dolžniku Alojzu Češnovarju, z zadnjim bivališčem
Smrečnikova ulica 34, Novo mesto, se postavi začasni
zastopnik in se za začasnega zastopnika imenuje Kristina Jalovec, odvetnica iz Krškega, CKŽ 6, Krško.
Začasna zastopnica ima v postopku vse pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika in to vse dotlej dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma Center za socialno delo ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 23. 2. 2016
P 1112/2014

Os-2017/15

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni
svetovalki Barbari Cetin, v pravdni zadevi tožeče stranke
Nives Novak, Tržaška 40, Ljubljana, ki jo zastopa Andrej
Žabjek, odvetnik v Ljubljani, zoper toženo stranko Andreja Brežnjak, dejansko prebivališče neznano, zaradi
zaupanja mladoletnih otrok v varstvo in vzgojo, določitve
preživnine in stikov, o postavitvi začasnega zastopnika,
dne 20. aprila 2015 sklenilo:
za začasnega zastopnika tožene stranke se imenuje odvetnik mag. Boštjan Rejc, Kolodvorska 7, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2015

Oklici dedičem
D 86/97

Os-1456/16

Zapuščinska zadeva po pok. Zugna Mariji, roj.
21. 9. 1910, stanujoča v Italiji, umrla 30. 11. 1994.
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,
tel. 00386/51/345-030.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 2. 2016
D 421/2015

Os-1487/16

Barut Giuseppe, pok. Antona, ob smrti starem
80 let, nazadnje stanujoč v Črnem Kalu 10, ki je umrl
dne 21. 1. 1880, ni zapustil oporoke.
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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, Dekani.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 24. 2. 2016
D 430/2014

Os-1527/16

Zapuščinska zadeva po pok. Antonu Franca, roj.
3. 2. 1904, stanujoč v Gračišču, umrl 25. 4. 1983.
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 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,
tel. 00386/51/345-030.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 2. 2016
D 755/2015

Os-1544/16

Zapuščinska zadeva po pok. Mariji Kozlovič, stanujoča v Borštu, umrla 1. 1. 1966.
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,
tel. 00386/51/345-030.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 2. 2016
D 199/2015

Os-1505/16

Pri Okrajnem sodišču v Postojni se vodi zapuščinski postopek po pokojni Mariji Česnik, roj. Perenič, dne
30. 1. 1901, iz Klenika št. 9/36, ki je umrla dne 8. 6.
1969.
Po doslej znanih podatkih je pokojna Marija Česnik,
roj. Perenič živela v Parjah št. 9/36.
Ker sodišče s podatki o osebah, ki bi prišle v poštev
kot zakoniti dediči ne razpolaga, na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave
tega oklica na sodni deski, na spletni strani sodišča in
Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 17. 2. 2016
D 150/2015

Os-1425/16

Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski
postopek po pok. Andreju Jerenko, sinu Antona, upokojencu, roj. 5. 11. 1954, državljanu Republike Slovenije, samskem, umrlem 14. 2. 2015, nazadnje stan. Apače št. 132.
Pokojnik je napravil oporoko. Ker se ne ve ali je kaj
pokojnikovih dedičev, ki bi bili poklicani k dedovanju na
podlagi zakona, sodišče na podlagi prvega in drugega
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odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), s tem
oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku
enega leta od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave tega oklica ne
bo zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 17. 2. 2016
D 143/2011

Os-1549/16

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Andreju Kavčiču, sinu Ivana, roj. 1. 12. 1876,
z zadnjim stalnim bivališčem na naslovu Poljubinj 25,
Tolmin, ki je umrl dne 20. 4. 1951.
V njegovo naknadno najdeno zapuščino sodi solastniški delež do 1/96 pri več nepremičninah v k.o. Žabče,
ki sodijo v sklop premoženja Agrarne skupnosti Poljubinj.
V zapuščinskem postopku so k dedovanju po zakonu poklicani dediči prvega dednega reda, in sicer
potomci zapustnikovih otrok, pri čemer pa sodišče nima
podatkov o vseh dedičih.
Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta
od njegove objave zglasijo in uveljavijo svojo pravico
do dediščine.
Če se po poteku enega leta od objave tega oklica
ne zglasijo, bo sodišče o premoženju zapustnika odločalo na podlagi zbranih podatkov in ga dodelilo dedičem,
ki so sodišču znani.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 27. 1. 2016

Oklici pogrešanih
N 22/2015

Os-1423/16

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici vodi nepravdni postopek pod opr. št. N 22/2015 po predlogu predlagateljice Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, za razglasitev pogrešane Alberte Furia,
roj. 5. 6. 1915 v Ilirski Bistrici, št. 69, sedaj neznanega
bivališča, ki jo zastopa skrbnica za poseben primer Ljubica Uljan, Zabiče 30B, 6250 Ilirska Bistrica, za mrtvo.
Po navedbah predlagateljice in doslej zbranih podatkih je bila Alberta Furia, rojena Renko, rojena 5. 6.
1915 v Ilirski Bistrici št. 69, staršema Ivanu Renku in Mariji Renko, rojeni Iskra in je v zemljiški knjigi kot naslov
navedene vpisana zgolj Švica. Drugih podatkov o življenju ali smrti pogrešane predlagateljica nima. Od njenega
rojstva je minilo že več kot 70 let, od pogrešane pa že
več kot pet let ni bilo nobenega poročila in je verjetno,
da ni več živa, vendar listinskega dokaza o njeni smrti ni.
V skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku pozivamo pogrešano Alberto Furia, roj. 5. 6. 1915,
naj se oglasi. Prav tako pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli
o pogrešani Alberti Furia, roj. 5. 6. 1915 in njenem življenju, da v roku 3 mesecev od objave tega oklica, da to sporočijo sodišču ali skrbnici za poseben primer Ljubici Uljan,
Zabiče 30B, 6250 Ilirska Bistrica, ker bo sicer sodišče po
izteku navedenega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 18. 2. 2016

N 1/2016

Os-1236/16

Pred Okrajnim sodiščem v Ljutomeru se vodi nepravdna zadeva predlagatelja ELES d.o.o., Hajdrihova
ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa Sava projekt d.d., Krško,
zoper nasprotno udeleženko Marijo Jakšič, nazadnje
stanujočo Trnje 125, Črenšovci, sedaj neznanega bivališča, zaradi razglasitve za mrtvo, ki jo zastopa skrbnik za
posebni primer Center za socialno delo Lendava, zaradi
razglasitve za mrtvega.
O pogrešanki Mariji Jakšič ni znano kdaj je rojena,
njeno zadnje stalno bivališče je bilo v Trnju 125, Črenšovci, ki je že leta 1908 kupila nepremičnine, tako, da
je v tistem času že bila stara najmanj 18 let. Z drugimi
podatki pa sodišče ne razpolaga.
Sodišče zato poziva pogrešanko, da se oglasi, kakor tudi vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanke, da to sporočijo sodišču v roku treh mesecev po
objavi tega oklica, sicer bo sodišče po izteku navedenega roka pogrešanko razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 26. 1. 2016
N 81/2015

Os-1484/16

Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagajoče stranke Ane Kren, Dolenje Sušice
8, Dolenjske Toplice, ki jo zastopa Matjaž Medle, odvetnik v Novem mestu, zoper nasprotnega udeleženca
Janeza Šenica, Dolenje Sušice 6, Dolenjske Toplice,
ki ga zastopa skrbnik za posebni primer Jože Kren,
Dolenje Sušice 5, Dolenjske Toplice, zaradi razglasitve pogrešanega Janeza Šenica za mrtvega, izdaja
naslednji oklic;
Poziva se Janez Šenica, nazadnje stanujoč Dolenje
Sušice 6, Dolenjske Toplice, da se priglasi pri tukajšnjem
sodišču ali pri skrbniku za poseben primer Jožetu Krenu,
Dolenje Sušice 5, Dolenjske Toplice, v roku treh mesecev od dneva objave tega oklica.
Po preteku treh mesecev bo opravilo sodišče
obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 24. 2. 2016
N 76/2015

Os-1485/16

Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagajoče stranke Ane Kren, Dolenje Sušice
5, Dolenjske Toplice, ki jo zastopa Matjaž Medle, odvetnik v Novem mestu, zoper nasprotnega udeleženca
Antona Šenica, Dolenje Sušice 36, Dolenjske Toplice,
ki ga zastopa skrbnik za posebni primer Jože Kren,
Dolenje Sušice 5, Dolenjske Toplice, zaradi razglasitve pogrešanega Antona Šenica za mrtvega, izdaja
naslednji oklic;
Poziva se Antona Šenica, nazadnje stanujoč Dolenje Sušice 36, Dolenjske Toplice, da se priglasi pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za poseben primer Jožetu
Krenu, Dolenje Sušice 5, Dolenjske Toplice, v roku treh
mesecev od dneva objave tega oklica.
Po preteku treh mesecev bo opravilo sodišče
obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 24. 2. 2016
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Pavlica Darinka, Vanganelska 15, Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št. 70000080428, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica, d.d. gnj-336387
Pavlica Severin, Vanganelska 15, Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št. 70000080690, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica, d.d. gnk-336386

Spričevala preklicujejo
Bele Lea, Avčinova ulica 6, Ljubljana, indeks,
št. 18040785, izdala Univerza v Ljubljani, leto izdaje
2004. gnr-336379
Kvas Rok, Tunjiška cesta 21, Kamnik, indeks, izdala Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, leto izdaje
2006. gnl-336385

Drugo preklicujejo
Beber Matic, Pivolska ulica 13a, Maribor, dijaško
izkaznico, izdal SERŠ Maribor, št. 8451905. m-2
Bobnar Biserka, Streliška c. 5A, Maribor, študentsko izkaznico, št. 18011184, izdana na ime Perovič,
izdala UL, Filozofska fakulteta. gnx-336373
CP KRANJ d.o.o., Podbrezje 263, Naklo, izvod licence št. GE006358/06726/001, za vozilo iveco, reg. št.
KR K5-440, veljavnost 1. 7. 2018. gne-336392
DELTA MATJAŽ KNEZ s.p., Olešče 55, Laško,
izvod licence za mednarodni cestni prevoz blaga,
št. 010791/002, za vozilo iveco eurocargo, reg. št. CE
FT-162. gnq-336380
Dragović Živorad, Vrtnarija 1D, Vrhnika, digitalno
tahografsko kartico, št. 107050002595005, izdal Cetis
Celje, d.d. gns-336378
Feltrin Melita, Ravna ulica 2, Mežica, študentsko
izkaznico, št. 18040219, izdala Univerza v Ljub
ljani.
gny-336372
Granda Andrej, Kilenska c. 64, Orehova vas, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500003155001, izdal
Cetis Celje. d.d. gny-336376
Hozjan Andra, Pegamova ulica 12, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18080263, izdala Filozofska fakulteta. gnf-336391
IZLETNIK CELJE d.d., Aškerčeva ulica 20, Celje,
izvod licence št. GE005865/00223/196, za avtobus MAN
SL222P, reg. št. CE 56-90P, veljavnost 2. 12. 2017.
gnn-336383

Klemen Rok, Sallaumines 5.a, Trbovlje, študentsko
izkaznico, št. 63040070, izdala UL FRI. gnw-336374
Marko Martin, Sp. Vrtiče 1c, Zgornja Kungota, dijaško izkaznico, izdal SERŠ Maribor, št. 8650685. m-3
MPPM d.o.o., Prešernova ulica 5, Ljutomer, izvod
licence št. GE007213/05750/003, za vozilo MAN, reg. št.
MS-DC-032, veljavnost 6. 2. 2020. gni-336388
MPPM d.o.o., Prešernova ulica 5, Ljutomer, izvod
licence št. GE007213/05750/001, za vozilo z reg. št. MS
MPPM-5, veljavnost 6. 2. 2020. gnh-336389
MPPM d.o.o., Prešernova ulica 5, Ljutomer, izvod
licence št. GE007213/05750/005, za vozilo MAN, reg. št.
MS-DC-557, veljavnost 6. 2. 2020. gng-336390
MSMS-TRANS d.o.o., Lubejeva ulica 3, Ljubljana,
izvoda licenc št. GE005536/04937/001, za vozilo z reg.
št. LJ JN-040, št. GE005536/04937/004, za vozilo z reg.
št. LJ PU-431, izdala GZS. gnv-336375
Mustafić Sead, Kidričevo naselje 15, Postojna, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500026782005, izdal
Cetis Celje, d.d. gnd-336393
O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, izvod licence št. GE004909/04437/001, za vozilo mercedes
benz actros, reg. št. LJ -10-8VE, veljavnost 15. 3. 2016,
izdana na Novi logistični center d.o.o. Trzin. gnd-336368
O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, izvod licence št. GE004909/04437/002, za vozilo
mercedes benz actros, reg. št. LJ 10-9VE, veljavnost
15. 3. 2016, izdana na Novi logistični center d.o.o., Trzin. gnc-336369
O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, izvod licence št. GE004909/04437/003, za vozilo
mercedes benz actros, reg. št. LJ 75-2JN, veljavnost
15. 3. 2016, izdana na Novi logistični center d.o.o., Trzin. gnb-336370
O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica,
izvod licence št. GE00421/02279/003, za vozilo mercedes benz, reg. št. LJ 92-2ZV, veljavnost 20. 9. 2018.
gnz-336371
Picej Igor, Stari trg 285, Slovenj Gradec, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500021633001, izdal Cetis
Celje, d.d. gnm-336384
Repa Vlado, Malna 24, Jurovski Dol, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500018646001, izdal Cetis
Celje, d.d.. gnt-336377
TURBULENCA d.o.o., Gotska ulica 16, Ljubljana,
izvoda licenc št. G006777/06408/016, za vozilo škoda octavia, reg. št. LJ 507-EN, veljavnost 25. 5. 2017,
št. G006777/06408/019, za vozilo škoda rapid, reg. št.
LJ IH-722, veljavnost 25. 5. 2017. gnf-336366
TURBULENCA d.o.o., Gotska ulica 16, Ljubljana,
izvoda licenc št. G006777/06408/039, za vozilo škoda rapid, reg. št. LJ 248-HZ, veljavnost 25. 5. 2017,
št. G006777/06408/026, za vozilo škoda fabia, reg. št.
LJ BR-847, veljavnost 25. 5. 2017. gne-336367
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