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Ob-1789/16

Sprememba javnega razpisa
V Javnem razpisu za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leto 2016
(Uradni list RS, št. 19/16 z dne 11. 3. 2016, Ob-1654/16)
se v 3. točki »Višina razpisanih sredstev«, v tabeli v prvi
vrstici, tretjega stolpca besedilo »Celotni stroški investicije (z DDV)« nadomesti z »Višina sofinanciranja« tako,
da se vsebina tabele pravilno glasi:
Sklop

Višina razpisanih
sredstev

Višina sofinanciranja

Sklop A 300.000,00 EUR

najmanj 10.000,00 in
največ 50.000,00 evrov

Sklop B 850.000,00 EUR

najmanj 50.001,00 in
največ 500.000,00 evrov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ob-1794/16
Sprememba javnega razpisa
Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. objavlja
spremembe Javnega razpisa kreditov in garancij za
mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Savinjski regiji, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 67/15 dne 18. 9. 2015.
V točki 3. »Predmet javnega razpisa« se spremeni
prvi odstavek tako, da se glasi:
»Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske
sheme v Savinjski regiji (v nadaljevanju: RGS Savinjske
regije) za bančne kredite, ki jih razpisuje Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o. v sodelovanju z bankami, ki
so navedene v prilogi razpisne dokumentacije – »Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Savinjska regija«.
Briše se tabela s seznamom bank.
Ostalo besedilo razpisa ostane nespremenjeno.
Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.
Ob-1765/16
Sprememba javnega razpisa
Razvojna agencija ROD Ajdovščina objavlja spremembe javnega razpisa garancij za bančne kredite mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru Regijske
garancijske sheme v Goriški regiji, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 90/15 z dne, 27. 11. 2015.

V točki 3. »Predmet javnega razpisa« se spremeni
prvi odstavek, tako da se glasi:
»Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske
sheme v Goriški regiji (RGS Goriške regije) za bančne
kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami, ki so navedene v prilogi razpisne dokumentacije – »Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Goriške
regije«.«
Briše se tabela s seznamom bank.
V točki 9. »Razpisna dokumentacija« se spremeni
prvi odstavek, tako, da se glasi:
»Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
Besedilo javnega razpisa s spremembami (neuradno prečiščeno besedilo), Navodila za izdelavo popolne vloge in merila za ocenjevanje vlog z naslednjimi
obrazci:
– OBR št. 1: Prijavni list za pridobitev garancije
RGS Goriške regije,
– Priloga št. 1: popis premoženja osebnega poroka,
– Priloga št. 2: popis upravičenih stroškov,
– OBR št. 2: Pristopna izjava v RGS Goriške regije,
– OBR št. 3: Izjava o prejeti višini državne ali »de
minimis« pomoči,
– OBR št. 4: Vzorec zahtevka za koriščenje kredita,
– OBR št. 5: Vzorec vmesnih in končnih poročil,
– OBR št. 6: Vzorec Pogodbe o izdaji garancije,
– OBR št. 7: Vzorec Besedila garancije,
– OBR št. 8: Vzorec opreme ovojnice
in Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Goriške
regije.«
Ostalo besedilo razpisa ostane nespremenjeno.
Razvojna agencija ROD Ajdovščina
Ob-1768/16
Sprememba javnega razpisa
Regionalna razvojna agencija Zeleni kras, d.o.o.
v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom ter bankami, ki so navedene v prilogi razpisne
dokumentacije, objavlja spremembe Javnega razpisa
kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja
v okviru regijske garancijske sheme v Primorsko-notranjski regiji, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 98/15 dne
18. 12. 2015.
V glavi razpisa se v zadnji vrstici briše del besedila
kjer so navedene banke in sicer: »ter bankami Banko
Koper d.d., Abanko d.d. in Delavsko hranilnico d.d. Izbrisano besedilo se nadomesti z besedilom »ter sodelujočimi bankami«.
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V točki 1. »Predmet razpisa« se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Predmet tega razpisa je dodeljevanje garancije
Regijske garancijske sheme v Primorsko-notranjski regiji (v nadaljevanju: RGS Primorsko-notranjske regije) za
bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju
z bankami, ki so navedene v prilogi razpisne dokumentacije – OBR. št. 7: Kreditni pogoji sodelujočih bank
v RGS Primorsko-notranjske regije. Izvajalec sheme je
RRA Zeleni kras, d.o.o., Prečna ulica 1, 6257 Pivka. «
V točki 2.1 »Kreditni in garancijski pogoji za vlagatelje« se spremeni peta alineja tako, da se glasi:
»Letne obrestne mere za kredit in drugi kreditni
pogoji so navedeni v prilogi razpisne dokumentacije
– OBR. št. 7: Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS
Primorsko-notranjske regije.«
V točki 3. »Merila za izbor upravičencev« se spremeni zadnji odstavek tako, da se glasi:
»Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja
garancij je 75. Pogoji za dodelitev garancij za kredite so:
– pozitivni sklep kreditno-garancijskega odbora in
– doseženih skupno najmanj 40 točk ali skupno
najmanj 38 točk, vendar le v primeru, da projekt hkrati
doseže najmanj 13 točk pri oceni varnosti investicije
oziroma naložbe.«
Ostalo besedilo razpisa ostane nespremenjeno.
RRA Zeleni kras, d.o.o.
Št. 142/2016

Ob-1770/16

Sprememba javnega razpisa
V javnem razpisu za dodelitev ugodnih kreditov mikro, malim in srednje velikim podjetjem v regiji Posavje
z garancijami Regijske garancijske sheme (Uradni list
RS, št. 81/15 z dne 30. 10. 2015) se vključijo naslednje
spremembe:
– V pravni podlagi se besedilo »bankami NLB d.d.,
Banko Koper d.d., Delavsko hranislnico d.d.« zamenja
s »sodelujočimi bankami«.
– Prvi odstavek poglavja I Predmet razpisa se spremeni tako, da se glasi: »Predmet tega razpisa je dodeljevanje garancij regijske garancijske sheme v regiji Posavje (v nadaljevanju: RGS Posavje) za bančne kredite,
ki jih izvajalec razpisuje s sodelujočimi bankami: NLB
d.d., Banko Koper d.d., Delavsko hranilnico d.d., Abanko
d.d., Hranilnico Lon, Banko Sparkasse d.d., Abanko d.d.
in Novo KBM d.d. Izvajalec sheme je Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško«.
– V tretjem odstavku poglavja II Pogoji za dodeljevanje garancij, točke 1.1 Vlagatelji, se besedilo »Uredbe komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (UL
EU št. 2014, z dne 9. 8. 2008, v nadaljevanju Priloga
I)« nadomesti z »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«.
– V poglavju II Pogoji za dodeljevanje garancij,
v točki 2.1 se peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Letna obrestna mera za kredit znaša pri banki:
– Delavska hranilnica d.d.: 6MEURIBOR + 1,95 %
– NLB d.d.: 6MEURIBOR + 2,4 %
– Banka Koper d.d.: 6MEURIBOR + 2,25 %
– Banka Sparkasse d.d.: 6MEURIBOR + 2,00 %
– Abanka d.d.: 6MEURIBOR + 1,92 %
– Hranilnica LON d.d.: 6MEURIBOR + 2,20 %
– Nova KBM d.d.: 6MEURIBOR + 2,20 %.«

– V poglavju IV. Razpisna dokumentacija, se v drugem odstavku besedilo »Besedilo javnega razpisa, navodila za izdelavo vloge in merila za ocenjevanje vlog
z naslednjimi obrazci« zamenja z »Besedilo javnega
razpisa, navodilo za izdelavo popolne vloge z merili za
ocenjevanje vlog in v njih opredeljeni razpisni obrazci
in priloge«.
– V poglavju IV. Razpisna dokumentacija, se tretji
odstavek spremeni tako, da se glasi: »Razpisna dokumentacija v slovenskem jeziku je dosegljiva v pisni obliki
na sedežu RRA Posavje, Cesta krških žrtev 2, Krško in
na spletni strani: www.rra-posavje.si.«.
Regionalna razvojna agencija Posavje
Št. 174/2016

Ob-1764/16
Popravek

V Drugem javnem razpisu za sofinanciranje manjših
začetnih naložb, objavljen v Uradnem listu RS, št. 19/16
z dne 11. 3. 2016, se spremeni prvi odstavek tč.6. Merila
za izbor upravičencev in pravilno glasi:
»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 112. Pogoj za
pridobitev nepovratnih sredstev je odobrena garancija
za bančni kredit in najmanj 50 doseženih točk v ocenjevanju po merilih.«
V Drugem javnem razpisu kreditov in garancij za
mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme za Podravje, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016, se spremeni tretji
odstavek na strani 9, tč.7. Merila za izbor upravičencev
in pravilno glasi:
»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 50 točk.«
Mariborska razvojna agencija p.o.
Ob-1781/16
Popravek
RRA Koroška d.o.o. objavlja spremembe Drugega javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, mala
in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Koroški regiji, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 19/16 z dne 11. 3. 2016, kjer se spremeni tretji odstavek točke 7. Merila za izbor upravičencev in se na
novo glasi:
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 50 točk.
RRA Koroška d.o.o.
Št. 5107-1/2016/20

Ob-1741/16

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS,
št. 96/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08 in 3/13), Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06), Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS, št. 73/08),
pooblastila št. 004-24/2015/1, z dne 2. oktobra 2015,
Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska
komisija razpisuje za nevladne organizacije
iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav,
ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega
sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
S tem javnim razpisom so določeni predmet javnega razpisa, pogoji in način vložitve vloge, okvirna
višina sredstev, dokumentacija, ki jo morajo predložiti
prijavitelji, rok za predložitev vlog in rok, v katerem bodo
prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih
držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije (v
nadaljnjem besedilu: instrumenti EU):
– Evropski razvojni sklad (EDF);
– Instrument za razvojno sodelovanje (DCI);
– Evropski instrument sosedstva in partnerstva oziroma Evropski instrument sosedstva (ENI);
– Evropski instrument za demokracijo in človekove
pravice (EIDHR).
3. Pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva za sofinanciranje se dodelijo za projekte:
– katerih končni upravičenci so države v razvoju
v skladu z Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015
in seznamom držav prejemnic uradne razvojne pomoči
OECD/DAC;1
– ki na dan objave razpisa še niso zaključeni;
– ki so bili izbrani na javnem razpisu ali pozivu
za oddajo ponudb, ki ga je zunaj Republike Slovenije
izvedel naročnik, ki izvršuje proračun EU ali Evropski
razvojni sklad (EDF);
– ki so v državah članicah EU namenjeni izobraževanju o mednarodnem razvojnem sodelovanju in ozaveščanju javnosti ali v državah članicah EU oziroma
državah v razvoju krepijo dialog udeležencev evropskih
in globalnih razprav o razvojnem sodelovanju ter dialog
med civilno družbo in oblastmi;
– katerih stroški so nastali v letu 2015 in bili plačani
do 31. januarja 2016 ter niso bili financirani iz drugih
virov, temveč iz lastnih sredstev.
Upravičeni stroški, ki jih prijavitelj lahko uveljavlja,
so:
– stroški, ki so bili plačani iz lastnih sredstev, tj.
niso bili uveljavljani iz sredstev izbranih instrumentov ali
drugih programov EU, državnega ali lokalnih proračunov
ali drugih javnih virov ali zasebnih sredstev, namenjenih
za določen projekt (namenskih donacij ipd.), temveč jih
mora zagotoviti prijavitelj sam;
– stroški, ki so nastali v letu 2015 in bili plačani do
31. januarja 2016.

1
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/
DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20
final.pdf
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4. Višina razpoložljivih sredstev
Ministrstvo iz proračuna za leto 2016 namenja sredstva v skupni vrednosti do 100.000,00 EUR za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij v okviru izbranih
instrumentov iz 2. poglavja tega javnega razpisa, katerih
stroški so nastali v letu 2015 in bili plačani do 31. januarja 2016 ter niso bili financirani iz drugih virov, temveč
iz lastnih sredstev.
Ministrstvo za zunanje zadeve si pridržuje pravico,
da ta javni razpis kadar koli prekliče ali da skupno vrednost razpoložljivih sredstev zmanjša.
5. Pogoji za prijavitelje na javni razpis
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičeni prijavitelji, so:
– da so nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji; za namen tega javnega razpisa se kot
nevladna organizacija šteje organizacija civilne družbe
s statusom pravne osebe, ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega prava ter je
ustanovljena in deluje po načelu svobodne odločitve,
deluje po načelu prostovoljnosti, nepridobitnosti in je neodvisna – zlasti od vlade in drugih organov oblasti, političnih strank in gospodarskih družb; namen delovanja
mora presegati interese članstva ali mora biti splošno
koristen ali dobrodelen;
– prijavitelj je ustanovljen na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah ali Zakona o zavodih (samo
zasebni zavodi) ali ima status humanitarne organizacije,
ki ima sedež na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah oziroma je verska skupnost ali njen sestavni
del, ki ji/mu je Urad za verske skupnosti izdal potrdilo
o pravni osebnosti;
– prijavitelju so bila v okviru instrumenta EU do
31. decembra 2015 dodeljena sredstva za sofinanciranje projekta in je z naročnikom, ki izvršuje proračun
EU ali Evropski razvojni sklad (EDF), sklenil pogodbo
o sofinanciranju projekta v okviru izbranega instrumenta
EU; če prijavitelj ni nosilec projekta, je pogoj, da ima prijavitelj sklenjeno pogodbo z nosilcem projekta (vodilnim
partnerjem) v okviru izbranega instrumenta EU;
– prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle davke, dajatve in prispevke;
– prijavitelj se strinja s pogoji tega javnega razpisa.
6. Način dodeljevanja sredstev
Ministrstvo z vsakim prijaviteljem, ki izpolni pogoje, navedene v javnem razpisu (v nadaljnjem besedilu:
upravičeni prijavitelji), sklene pogodbo v znesku, ki ne
presega višine sredstev, ki jih mora prijavitelj za izvedbo projekta v okviru instrumenta EU zagotoviti iz lastnih
sredstev v skladu s pogodbo, sklenjeno z Evropsko komisijo, za prijavitelja, ki ni nosilec projekta, pa v skladu
s pogodbo, sklenjeno z nosilcem projekta.
Razpoložljiva sredstva se upravičenim prijaviteljem razdelijo v enakem odstotku od vrednosti upravičenih predloženih računov posameznega prijavitelja.
Odstotek se določi glede na razmerje med vrednostjo
razpisanih sredstev in skupno vrednostjo upravičenih
stroškov vseh prijavljenih projektov prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega razpisa.
Sredstva se prijavitelju nakažejo po podpisu pogodbe z ministrstvom, in sicer trideseti dan od dneva
prejema pisnega zahtevka za izplačilo.
7. Obvezne sestavine in oblika vloge
Prijavitelji izpolnjevanje predpisanih pogojev dokazujejo s predložitvijo ustreznih obrazcev, dokazil in izjav,
kot je navedeno v tej točki.
Da se vloga šteje za formalno popolno, mora vsebovati naslednje obrazce in dokazila:
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1. V celoti izpolnjen prijavni obrazec. Obrazec
mora biti v celoti izpolnjen v slovenskem jeziku. Izjema
so navedbe imen, krajev in druge vrste lastnih imen.
Obrazec podpiše (lastnoročno2 ali s certificiranim elektronskim podpisom3) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom
prijavitelja (Obrazec št. 1).
2. Izjava, da so predloženi računi nastali v okviru
projekta izbranih instrumentov in niso bili dvojno uveljavljani. Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certificiranim
elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim
žigom prijavitelja (Obrazec št. 2).
3. Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri
prijavitelju. Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga
pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim
žigom prijavitelja (Obrazec št. 3).
4. Seznam vseh predloženih računov po stroškovnih kategorijah projekta. Priloženi računi morajo biti
označeni z zaporednimi številkami, ki ustrezajo zaporednim številkam na tem seznamu (Obrazec št. 4).
5. Izjava prijavitelja o strinjanju s pogoji javnega
razpisa in potrditev verodostojnosti navedenih podatkov.
Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom
prijavitelja (Obrazec št. 5).
6. Kopija z obeh strani podpisane pogodbe prijavitelja z Evropsko komisijo o sofinanciranju projekta
v okviru izbranega instrumenta ali z nosilcem projekta
v okviru izbranega instrumenta.
7. Kopija projektne dokumentacije, na podlagi
katere je bila sklenjena pogodba iz 6. točke, in sicer njen
vsebinski del in finančna konstrukcija – oboje v celoti za
celoten projekt.
8. Kopije računov, za katere so stroški nastali
v letu 2015 in bili plačani do 31. januarja 2016 za aktivnosti projekta v okviru izbranih instrumentov iz 2. poglavja tega javnega razpisa, ter dokazila o njihovem plačilu. Priloženi računi morajo biti označeni z zaporednimi
številkami, ki ustrezajo zaporednim številkam z Obrazca
št. 4. Originalne račune prijavitelj predloži v žigosanje do
pet delovnih dni pred podpisom pogodbe.
Dokumentacija, ki je potrebna za dokazovanje posamezne kategorije stroškov:
– stroški dela (le za zaposlene pri prijavitelju): plačilne liste, časovnice (podpisane), avtorske pogodbe,
s katerimi se izkazujejo stroški dela;

2
Kot lastnoročni podpis ne štejejo faksimile podpisa,
skeniran podpis ipd.
3
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem
podpisu – ZEPEP (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in 46/14) v 3. točki 2. člena opredeljuje
elektronski podpis kot niz podatkov v elektronski obliki, ki
je vsebovan, dodan ali logično povezan z drugimi podatki
in je namenjen preverjanju pristnosti teh podatkov in identifikaciji podpisnika. 4. točka navedenega člena določa, da
je varen elektronski podpis elektronski podpis, ki izpolnjuje
naslednje zahteve: da je povezan izključno s podpisnikom,
da je iz njega mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika, da je
ustvarjen s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki
so izključno pod podpisnikovim nadzorom, in da je povezan
s podatki, na katere se nanaša, tako da je opazna vsaka
kasnejša sprememba teh podatkov ali povezave z njimi.
15. člen določa, da je varen elektronski podpis, overjen
s kvalificiranim potrdilom, glede podatkov v elektronski obliki
enakovreden lastnoročnemu podpisu ter ima zato enako
veljavnost in dokazno vrednost.
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– potni stroški (le za zaposlene pri prijavitelju): obračunan potni nalog z vsemi prilogami (vabila, vstopni
kuponi, računi za prevoze, nočitve ipd.);
– produkcijski in drugi stroški: računi, izdani za namen izvajanja projekta, avtorske ali podjemne pogodbe
z zunanjimi sodelavci, študentske napotnice ipd.
Vsi priloženi dokumenti morajo biti čitljivi.
Če je na predloženi dokumentaciji navedena tuja
valuta, je na kopiji računa treba navesti banko in menjalni tečaj na dan plačila ali predložiti izpis preračuna po
srednjem tečaju Banke Slovenije, po katerem je izveden
preračun v EUR na dan plačila.
8. Oblika vloge
Vloga se odda v enem originalnem izvodu z lastnoročnim ali certificiranim elektronskim podpisom zakonitega zastopnika prijavitelja ali od njega pooblaščene
osebe ter z uradnim žigom prijavitelja.
Dodatno k originalni vlogi prijavitelj obvezno priloži
skenirano celotno originalno vlogo v pdf-formatu z vsemi
prilogami v elektronski obliki na ustreznem elektronskem
nosilcu v smiselnih datotekah (ne vsaka stran posebej in ne vse skupaj v eni datoteki). Obrazec št. 4 se
v elektronski obliki predloži tudi v xls-formatu (Excelova
tabela). Kot ustrezen elektronski nosilec se štejejo CD,
DVD ali USB-ključ. Elektronski nosilec se prijavitelju po
končanem postopku javnega razpisa ne vrača.
Če vlogo namesto zakonitega zastopnika podpiše
druga pooblaščena oseba, mora biti vlogi priloženo pooblastilo. V pooblastilu zakonitega zastopnika prijavitelja za podpisovanje obrazcev, izjav in drugih priloženih
dokumentov morajo biti navedeni:
– polno ime in naziv zakonitega zastopnika organizacije, ki daje pooblastilo,
– polno ime pooblaščene osebe in naziv/funkcija
v organizaciji,
– namen pooblastitve in
– če ima pooblastilo omejeno časovno veljavnost,
obdobje, za katero se daje.
Pooblastilo ne sme biti starejše od treh mesecev
od datuma oddaje vloge na javni razpis. Izjema so
trajna splošna pooblastila, ki jih da zakoniti zastopnik
organizacije.
9. Rok in način oddaje vloge
Rok za oddajo vlog je 11. april 2016.
Vloge morajo biti vložene na naslov: Ministrstvo
za zunanje zadeve Republike Slovenije, Sektor za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Prešernova
cesta 25, 1000 Ljubljana. Vloga se lahko vloži osebno
ali po pošti. Osebno prinesene vloge morajo prijavitelji
oddati v glavni pisarni Ministrstva za zunanje zadeve,
objekt Mladika, vhod Šubičeva ulica 11, vsak delovni
dan od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro. Vloga,
poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če je poslana
priporočeno najkasneje zadnji dan roka (poštni žig z datumom 11. april 2016). Vloge, ki bodo prispele po poteku
roka za oddajo, se bodo štele za prepozne in se bodo
neodprte vrnile prijavitelju.
Vlogo je treba vložiti v zaprti ovojnici, na kateri mora
biti popoln prijaviteljev naslov in mora biti označena
z napisom »Ne odpiraj – vloga!« – »Javni razpis za sofinanciranje projektov EU št. 5107-1/2016/20«.
10. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog je praviloma javno in bo potekalo
15. aprila 2016 ob 13. uri, v prostorih ministrstva na
naslovu: Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana. V primeru,
da bo število vlog veliko, se lahko komisija odloči, da
odpiranje vlog ne bo javno.
Vloge odpira in ocenjuje komisija, ki jo imenuje
minister za zunanje zadeve ali od njega pooblaščena
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oseba. Pri odpiranju komisija ugotavlja pravočasnost
in popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi
zahtevani dokumenti in ali je bil način njihove predložitve
pravilen in predpisan.
Pri vlogah s pomanjkljivo dokumentacijo lahko komisija v osmih delovnih dneh od odpiranja prijavitelje
pisno pozove k dopolnitvi.4 Vloga se dopolnjuje le na
poziv komisije in na način, ki ga opredeli komisija. Dokumentacije, ki jo bo prijavitelj poslal po oddaji vloge in
izven poziva, komisija ne bo upoštevala. Rok dopolnitve
prav tako predpiše komisija, vendar ne sme biti daljši od
petnajstih dni.
11. Način odločanja in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Zavržejo se vloge:
– prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih
v 5. poglavju javnega razpisa (upravičeni prijavitelji);
– ki niso vložene tako, kot je določeno v 8. poglavju
javnega razpisa;
– ki nimajo že ob prijavi na razpis priloženih obrazcev: »Prijavni obrazec« (Obrazec št. 1), »Izjava, da
so predloženi računi nastali v okviru projekta izbranih
instrumentov in niso bili dvojno uveljavljani« (Obrazec
št. 2), »Kopija z obeh strani podpisane pogodbe prijavitelja« in »Kopija projektne dokumentacije«;
– ki jim že ob prijavi na razpis manjkata več kot dve
od obveznih sestavin popolne vloge, ki so določene v 3.,
4. in 5. točki 7. poglavja javnega razpisa;
– ki niso podpisane v skladu z navodilom iz 7. poglavja javnega razpisa;
– ki jih prijavitelj na poziv komisije ne dopolni v roku
za dopolnitev oziroma jih ne dopolni pravilno.
Zavrnejo se vloge:
– za katere je komisija ugotovila, da predlog projekta ni skladen z razpisanim vsebinskim področjem iz
2. in 3. poglavja javnega razpisa. Komisija lahko tako
vlogo izloči.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog.
Minister za zunanje zadeve ali od njega pooblaščena oseba o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah
odloči s sklepom, zoper katerega je mogoča pritožba.
Prijavitelj vloži pritožbo na ministrstvu v osmih dneh
od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep odloča minister za zunanje zadeve s sklepom v 15 dneh. Sklep,
s katerim se odloči o prijaviteljevi pritožbi, je dokončen.
Vložena pritožba zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in
zavrženih vlogah ne zadrži podpisa pogodb z izbranim
izvajalcem.
12. Sklenitev pogodb
Ministrstvo z upravičenimi prijavitelji sklene pogodbe o sofinanciranju projektov nevladnih organizacij, izbranih v okviru instrumentov EU iz 2. poglavja tega
javnega razpisa. Prijavitelj se mora na razpis ministrstva
k sklenitvi pogodbe odzvati v roku osmih dni. V nasprotnem primeru se šteje, da je prejemnik odstopil od svoje
vloge za dodelitev sredstev, s katero se je prijavil na
javni razpis.
Prijavitelj predloži originalne račune v žigosanje do
pet delovnih dni pred podpisom pogodbe.
Ministrstvo lahko s pozivom za dopolnitev od prijavitelja zahteva dodatno dokumentacijo in pojasnila glede
navedb v vlogi ali glede izpolnjevanja pogojev. Vloga
se dopolnjuje le na poziv ministrstva. Če dopolnitve,
pojasnila ali obrazložitve niso predloženi v roku in na
4
Izjema so vloge, ki se skladno z naslednjim odstavkom zavržejo.
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način, določen v pozivu za dopolnitev, ali niso ustrezni,
ministrstvo pogodbe s prijaviteljem ne sklene.
Dodatni pozivi za dopolnitev so mogoči po pregledu
priloženih računov. Če seznam računov in predloženi računi niso ustrezno označeni, ministrstvo vloge ne
obravnava, dokler pomanjkljivost vloge ni odpravljena.
Če ministrstvo pri pregledu originalnih računov ugotovi
nepravilnosti, lahko zniža znesek, ki ga je predložil prijavitelj, ali zavrne sklenitev pogodbe.
13. Dostopnost dokumentacije
Besedilo javnega razpisa in preostala dokumentacija sta na voljo na spletni strani ministrstva http://www.
mzz.gov.si/ pod razdelkom »Javni razpisi«.
Zaprosila za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom in pripravo vloge je treba poslati na
elektronski naslov: razvoj.mzz@gov.si, in sicer najpozneje do 8. aprila 2016. Po tem datumu ministrstvo ne
zagotavlja, da bodo avtorji vprašanj prejeli odgovor do
izteka roka za oddajo vlog. Vprašanja se bodo skupaj
z odgovori objavljala na spletni strani ministrstva. Avtorji
vprašanj ne bodo objavljeni.
Izid javnega razpisa je informacija javnega značaja
in se objavi na spletni strani ministrstva, na kateri je objavljena razpisna dokumentacija.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 4102-3/2016/7

Ob-1791/16

Na podlagi Uredbe (EU) št. 223/2014 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 11. 3. 2014 o Skladu za
evropsko pomoč najbolj ogroženim (OJ L72/2014), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/13 popr.), 101/13, 55/15
– ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017
(Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (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) in Operativnega programa
za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje
2014–2020, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za izbor dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja
spremljevalnih ukrepov v obdobju 2017–2020
1. Izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa in upravičeni prejemniki
pomoči
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov v obdobju 2017–2020 (v nadaljevanju: dejavnost)
v okviru Operativnega programa za materialno pomoč
najbolj ogroženim za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: OP MPO).
Ključni cilj dejavnosti je zmanjšati stopnjo tveganja
revščine in socialne izključenosti najbolj ogroženih oseb
v Republiki Sloveniji z izvajanjem nefinančne pomoči,
sofinancirane iz OP MPO. Obseg aktivnosti v okviru
dejavnosti je podrobneje opredeljen v točki 2. razpisne
dokumentacije.
Dejavnost izvaja na tem javnem razpisu izbrana
partnerska organizacija, ki izpolnjuje vse pogoje, opredeljene v 3. poglavju javnega razpisa.
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Dejavnost partnerske organizacije v skladu s predmetnim javnim razpisom obsega naslednje aktivnosti:
1) razdeljevanje hrane najbolj ogroženim osebam:
– sprejem in skladiščenje hrane, dodeljene s strani
ministrstva,
– distribucijo hrane iz skladišč na razdelilna mesta,
– obveščanje najbolj ogroženih oseb o razpoložljivi
hrani,
– ugotavljanje upravičenosti najbolj ogroženih oseb
do pomoči,
– brezplačno razdeljevanje hrane najbolj ogroženim
osebam na razdelilnih mestih,
– brezplačno dostavo hrane najbolj ogroženim osebam v zavetišča, materinske domove, varne hiše, prehodne domove, zatočišča, krizne centre, dnevne centre,
sprejemne centre za odvisnike, brezdomce, žrtve nasilja, socialno najbolj izključenim osebam pa tudi na dom
ali na ulico (brezdomci),
– spremljanje prejete in razdeljene hrane (vodenje
skladiščnih evidenc),
– spremljanje končnih prejemnikov po spolu in ekonomsko-socialnem statusu (otroci, stari 15 let ali manj,
osebe, stare 65 let ali več, ženske, migranti, tujci, predstavniki manjšine, invalidi, brezdomci),
– poročanje o izvajanju razdeljevanja hrane.
Za nakup in dostavo hrane v centralna skladišča izbrane partnerske organizacije bo poskrbelo ministrstvo.
Okvirna vrednost javnega naročila za dobavo hrane za
obdobje 2017–2020, ki ga bo izvedlo ministrstvo, znaša
9.500.000,00 EUR. V obdobju izvajanja dejavnosti se
načrtujejo 3 dobave vsako leto, in sicer okvirno marca,
junija in septembra. Nabor prehranskih izdelkov in količine bo ministrstvo določilo glede na predloge partnerskih
organizacij, ki jih bodo podale v vlogi na javni razpis,
pri tem pa bo upoštevalo potrebe in prispevek izbranih
prehranskih izdelkov k uravnoteženi prehrani najbolj
ogroženih oseb.
2) izvajanje spremljevalnih ukrepov
Ob razdeljevanju hrane mora partnerska organizacija izvajati tudi različne spremljevalne ukrepe, katerih cilj je prispevati k boljši socialni vključenosti najbolj
ogroženih oseb, ter vanje vključiti čim več prejemnikov
hrane. Spremljevalni ukrepi lahko zajemajo informiranje
o drugih oblikah pomoči, psihosocialno svetovanje in
podporo, krepitev socialnih veščin in znanja ter druge
aktivnosti, ki bodo prispevale k boljši socialni vključenosti najbolj ogroženih oseb (npr. svetovanje o ravnanju
z denarjem, tečaji zdravega kuhanja itd.).
Partnerska organizacija mora:
– najbolj ogrožene osebe obveščati o spremljevalnih ukrepih in jih spodbujati k udeležbi v tiste ukrepe, ki
bi najbolj pripomogli k njihovi boljši socialni vključenosti,
– spremljati in poročati o izvajanju spremljevalnih
ukrepov.
Ciljne skupine: do pomoči so upravičene najbolj
ogrožene osebe, to so osebe, ki živijo ali so se znašle v težkih socialnih in materialnih razmerah. Njihovo
upravičenost do pomoči bo ugotavljala partnerska organizacija, ki bo izbrana na tem javnem razpisu. Upravičenost oseb do pomoči se bo ugotavljala bodisi na
podlagi predloženih dokumentov bodisi na podlagi presoje partnerske organizacije, da je oseba v hudi socialni
stiski in nujno potrebuje pomoč.
Končni prejemnik po tem javnem razpisu je najbolj
ogrožena oseba, ki prejme pomoč iz OP MPO.
Na različnih stopnjah priprave, izvajanja, spremljanja in ocenjevanja dejavnosti se upoštevata in spodbujata enakost spolov in vključevanje vidika spola ter preprečuje vsakršno diskriminacijo na podlagi spola, rase
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ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti,
starosti ali spolne usmerjenosti.
Pri razdeljevanju hrane se bo upoštevalo nacionalno in EU zakonodajo o varnosti potrošniških izdelkov ter
spoštovalo dostojanstvo najbolj ogroženih oseb.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko kandidira pravna oseba, ki:
a) je humanitarna organizacija in je vpisana v razvid humanitarnih organizacij pri pristojnem ministrstvu
ter opravlja dejavnost na področju socialnega varstva,
b) za stroške dejavnosti, za katere daje vlogo za dodelitev sredstev iz tega javnega razpisa, ni in ne bo prejela pomoči iz drugih javnih virov (dvojno financiranje),
c) ima vzpostavljeno lokalno mrežo za razdeljevanje hrane (zagotavlja več lokacij in osebje za razdeljevanje hrane),
d) izpolnjuje higienske in tehnične pogoje skladiščenja hrane v skladu z zakonodajo,
e) ima upravne (t.j. kadrovske), finančne in operativne (skladišča, lokacije za razdeljevanje hrane, logistično podporo ipd.) zmogljivosti za izvedbo dejavnosti.
Pogoj upravnih zmogljivosti prijavitelj izpolnjuje:
– kolikor ima vodja projekta izkušnje z izvedbo primerljivih projektov razdeljevanja pomoči najbolj ogroženim osebam, kar izkazuje s predložitvijo življenjepisa
vodje projekta;
– kolikor prijavitelj izkazuje zadostne kadrovske vire
v skladiščih in na razdelilnih mestih za organizacijo sprejema in distribucijo hrane, vodenje evidenc in poročanje,
kar izkazuje z izpolnitvijo obrazca št. 1, točka 2, stolpca
razpoložljivo osebje (št. zaposlenih in prostovoljcev)
v centralnih skladiščih in razpoložljivo osebje (št. zaposlenih in prostovoljcev) na razdelilnih mestih.
Pogoj finančne zmogljivosti prijavitelj izpolnjuje,
kolikor v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo prijave ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa, razvidnega iz Poslovnega registra. Pogoj izkazuje
s predložitvijo potrdila poslovnih bank za vse transakcijske račune, razvidne iz Poslovnega registra Slovenije,
da v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo prijave ni imel
blokiranega nobenega transakcijskega računa.
Pogoj operativne zmogljivosti prijavitelj izpolnjuje,
kolikor razpolaga s skladišči, v katera mu ministrstvo
lahko dostavi hrano, lokacijami, na katerih lahko razdeljuje hrano, ima osebje za razdeljevanje hrane ter
zagotavlja logistično podporo za sprejem, transport
in razdeljevanje hrane. Pogoj izkazuje z navedbo podatkov v obrazcu št. 1, točka 2.1 in 2.2 razpisne dokumentacije, iz katerih je razvidno, da ima skladišča in
več lokacij za razdeljevanje hrane, logistično podporo
in osebje.
Prijavitelj mora vlogi kot dokazilo o izpolnjevanju
pogojev iz točk a), b), c) in d) priložiti tudi Izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev (obrazec št. 3).
Prijavitelja lahko predstavljajo združenja ali društva, povezana v zvezo, ki skupaj izkažejo izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev, pri čemer mora njihovo
sodelovanje izhajati iz ustanovitvenega akta. Kolikor
ustanovitveni akt ni javno dostopen, ga mora prijavitelj
priložiti k vlogi.
Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa
izpolnjevanje pogojev preveri na terenu, pridobi potrdila
iz uradnih evidenc in prijavitelja zaprosi za dodatna dokazila oziroma pojasnila.
4. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa so:
a) upravni stroški ter stroški prevoza in skladiščenja
partnerske organizacije po pavšalni stopnji največ 5 %
stroškov nakupa hrane;
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b) stroški spremljevalnih ukrepov, ki jih izvajajo in
prijavijo partnerske organizacije, po pavšalni stopnji največ 5 % stroškov nakupa hrane.
5. Predvidena višina sredstev za javni razpis
Predvidena višina sredstev javnega razpisa skupaj
znaša 950.000,00 EUR, kar predstavlja največ 10 %
stroškov nakupa hrane, ki jo bo ministrstvo dostavilo
v skladišča izbranih prijaviteljev.
Sredstva bodo zagotovljena v proračunih Republike
Slovenije za leta 2017, 2018, 2019 in 2020 na naslednjih
proračunskih postavkah:
– PP 140074 EU 14-20 Sklad evropske pomoči za
najbolj ogrožene v RS – EU,
– PP 140075 EU 14-20 Sklad evropske pomoči za
najbolj ogrožene v RS – slovenska udeležba.
Sredstva bodo izbranim prijaviteljem izplačana na
podlagi potrjenega zahtevka za izplačilo (v nadaljevanju:
ZzI) z obveznimi prilogami v skladu z Navodili za izvajanje in spremljanje dejavnosti razdeljevanja hrane in
izvajanja spremljevalnih ukrepov v obdobju 2017–2020
(v nadaljevanju: Navodila), ki jih bo ministrstvo izdalo po
podpisu pogodb z izbranimi prijavitelji.
Posamezni prijavitelj za izvedbo dejavnosti lahko
prejme največ 10 % stroška nakupa hrane, ki mu jo bo
ministrstvo dostavilo v skladišča.
Višino dodeljenih sredstev posameznemu prijavitelju bo ministrstvo izračunalo po naslednji formuli:
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X (EUR) = (ocenjena količina hrane, ki jo prijavitelj
potrebuje/ocenjena skupna količina hrane, ki jo izbrani
prijavitelji potrebujejo) x 950.000,00 EUR
6. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov in aktivnosti
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov oziroma
izplačil iz proračuna je od datuma podpisa pogodbe
z izbranimi partnerskimi organizacijami do najkasneje
31. 7. 2020 oziroma v plačilnih rokih, določenih v veljavnem zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije.
Obdobje upravičenosti izvajanja dejavnosti je od
datuma podpisa pogodbe z izbranimi partnerskimi organizacijami do vključno 31. 3. 2020. Do navedenega roka
mora partnerska organizacija razdeliti celotno količino
dodeljene hrane in izvesti vse spremljevalne ukrepe.
V primeru zakasnelih dobav hrane v letu 2019 in drugih
nepredvidenih okoliščin, na katere izbrani prijavitelj ne
bo imel vpliva, se rok za izvajanje dejavnosti s soglasjem ministrstva lahko podaljša.
7. Merila za izbor
Ocenjevale se bodo le pravočasno prispele in formalno popolne vloge, ki jih bodo predložili prijavitelji,
ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz 3. poglavja javnega
razpisa.
Predlagane dejavnosti se bodo ocenjevale po naslednjih merilih:

Merilo

Opis

Št.
točk

1) Organizacija transporta,
skladiščenja in razdeljevanja
hrane

Podroben opis zagotovljene tehnične opreme in logistične podpore
v skladiščih in na razdelilnih mestih.

0–5

2) Postopek identificiranja
upravičenih oseb in kriteriji za
dodelitev pomoči

Podroben opis postopka identificiranja oseb, ki so upravičene do
pomoči, vključevanja oseb na seznam prejemnikov pomoči, ukrepov
za preprečevanje zlorab in kriterijev za dodelitev pomoči.

0–5

3) Program spremljevalnih
ukrepov ter strokovna
usposobljenost za izvajanje

Predstavitev programa spremljevalnih ukrepov (cilji, ciljne skupine,
aktivnosti, finančni načrt), usposobljenost in prostorske zmogljivosti
za izvedbo ter spremljanje.

0–5

4) Sistem spremljanja izvajanja
pomoči

Natančen opis vodenja skladiščnih evidenc in spremljanja
prejemnikov pomoči.

0–5

5) Izkušnje z izvajanjem
primerljivih dejavnosti

Predstavitev izkušenj prijavitelja z izvajanjem primerljivih dejavnosti.

0–5

Skupaj največje število točk

Način uporabe meril in njihov pomen je določen
v točki 7. razpisne dokumentacije.
8. Postopek izbora
8.1 Oblika in vsebina prijave
Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del vloge:
Obrazec št. 1: Osnovni podatki o prijavitelju in dejavnosti
Obrazec št. 2: Prijavnica
Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev
Priloge:
Priloga 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
Priloga 2: Označba vloge
Dokazila:
– ustanovitveni akt prijavitelja, ki ga predstavljajo
združenja ali društva, povezana v zvezo, kolikor ni javno dostopen;
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– življenjepis vodje projekta;
– potrdilo poslovnih bank za vse transakcijske račune prijavitelja, razvidne iz Poslovnega registra Slovenije,
da v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo prijave ni imel
blokiranih transakcijskih računov.
8.2 Rok in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vloge je do vključno dne 15. 4. 2016.
Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno vlogo
za javni razpis (v nadaljevanju: vloga). Kolikor bo prijavitelj predložil več vlog, bo upoštevana tista vloga,
ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela,
ostale vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene
prijavitelju.
Vloga mora biti oddana v papirnati (tiskani) obliki in
na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije,
ter mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in
dokazila, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj
mora prijavne obrazce predložiti tudi na e-nosilcu podat-
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kov (CD-ROM ali DVD-ROM). Drugih prilog in dokazil ni
potrebno predložiti na e-nosilcu.
Če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen na
vseh prijavnih obrazcih in prilogah. Kolikor z njim ne
posluje, na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom.«. Prav tako je obvezen podpis odgovornih
oseb povsod, kjer je to predvideno.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane
po pošti s priporočeno poštno pošiljko z datumom oddaje do vključno 15. 4. 2016, in vloge, poslane po pošti
z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva
prispele do vključno 15. 4. 2016. Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo
oddane v vložišču Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
do 15. 4. 2016 do 13. ure.
Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način
oddaje, prispeti na naslov: Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprtem ovitku, na katerem je naveden naziv in naslov prijavitelja, ter
naslov ministrstva. Ovitek mora biti označen z naslednjo
navedbo: »Ne odpiraj! Vloga na javni razpis za izbor dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih
ukrepov v obdobju 2017–2020«. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo neodprte
vrnjene pošiljatelju.
Za prepozno se šteje vloga, ki ministrstvu ni
bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se ne bodo
obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva
zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
8.3 Odpiranje, dopolnitev nepopolnih vlog in strokovni pregled vlog
8.3.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izvedlo postopek dodelitve sredstev,
kot ga določa veljavni Zakon o javnih financah oziroma
Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih
nalog (v nadaljevanju: Uredba). Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija,
imenovana s strani predstojnika ministrstva.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 19. 4. 2016 ob
13. uri, v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
in bo javno.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge v zaprtih ovojnicah,
in sicer po vrstnem redu prejema. Vloge z nepravilno
izpolnjenimi in označenimi ovojnicami bo ministrstvo
vrnilo pošiljatelju.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila
zapisnik.
Pri odpiranju vlog ugotavlja strokovna komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost).
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni
dokumentaciji, in ki ne vsebuje e-nosilca s prijavnimi
obrazci. Za formalno nepopolno se šteje tudi vloga, ki
ni ožigosana na predvidenih mestih oziroma označena
z navedbo „Ne poslujemo z žigom.“ in ni podpisana
s strani odgovornih oseb.
8.3.2 Dopolnitev formalno nepopolnih vlog
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna
komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje
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pozvala, da vloge dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog bo
posredovan priporočeno s povratnico po pošti na naslov
prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– delov vloge, ki določajo višino zaprošenih sredstev,
– delov vloge, ki se vežejo na tehnične specifikacije predmeta vloge (število uporabnikov, kapacitete
skladišč ipd.),
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali
na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na
preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega
javnega razpisa.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu v roku, ki ga določi komisija, oziroma najkasneje
v 15 dneh na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljub
ljana. Dopolnitev se mora sklicevati na številko poziva
ministrstva k dopolnitvi.
Kolikor prijavitelj v roku, ki ga določi komisija, oziroma najkasneje v 15 dneh, vloge ustrezno ne dopolni, se
vloga s sklepom predstojnika ministrstva zavrže.
Prijavitelj v vlogi ne sme spreminjati:
– tistega dela, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali
na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve
sredstev.
8.3.3 Strokovni pregled popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila strokovni pregled
popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za
kandidiranje na javni razpis, določenih v 3. poglavju
javnega razpisa, in ocenila vlogo na podlagi meril, določenih v 7. poglavju javnega razpisa.
V primeru, da prijavitelj ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v 3. poglavju javnega razpisa, bo vloga
zavrnjena in ne bo predmet strokovnega pregleda na
podlagi meril.
V postopku ocenjevanja bodo vloge ocenjene glede
na merila, določena v 7. poglavju javnega razpisa. Na
osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija
oblikovala predlog prejemnikov sredstev.
V predlog prejemnikov sredstev se bodo uvrstile
vloge, ki bodo dosegle najmanj 15 točk. Kolikor bo prijavitelj pri ocenjevanju po katerem koli od meril, določenih
v poglavju 7 razpisne dokumentacije, prejel manj kot
3 točke, ne bo predlagan za izbor in bo njegova vloga
s sklepom zavrnjena.
Kolikor bo imelo več vlog enako število točk, bodo
imele prednost tiste vloge z višjim skupnim številom točk
pri merilih 1) in 2).
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva
tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o dejavnosti
ter njihovo prilagoditev, ki ne bo pomenila spremembe
v smislu drugega odstavka 10. člena Uredbe. V primeru,
da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki
bo določen v pozivu, bo strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
8.4 Zagotovitev načela enakih možnosti, enakosti
spolov, nediskriminacije
Javni razpis je oblikovan tako, da je zagotovljena
enakost med spoloma in nediskriminacija za vse vključene in tudi za prijavitelje v skladu z zakonodajo, ki ureja predmetno področje.
9. Obveščanje o izbiri
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo
na predlog strokovne komisije s sklepom odločil pred-
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stojnik ministrstva oziroma oseba, ki bo od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o izboru.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo
najkasneje v 60 dneh od zaključka odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo
objavljeni na spletnih straneh ministrstva: www.mddsz.gov.si.
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe
o sofinanciranju nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil
vlogo.
Kolikor izbranega prijavitelja predstavlja združenje
ali društva, povezana v zvezo, je prijavitelj v roku 14 dni
od izdaje sklepa o izboru dolžan ministrstvu predložiti
pogodbe o medsebojnih razmerjih, pravicah in obveznostih za izvajanje dejavnosti, kar je predpogoj za podpis
pogodbe o sofinanciranju s strani ministrstva.
10. Varovanje osebnih podatkov in javna objava
podatkov o dodeljenih sredstvih
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo.
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o dodeljenih
sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o dejavnosti
v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
Podatke, navedene v vlogi, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za
evidence oziroma sezname in analize.
11. Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu: pristojnosti, odgovornosti in naloge izbranih prijaviteljev bodo določene
v pogodbi o sofinanciranju dejavnosti razdeljevanja
hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov za obdobje
2017–2020.
12. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji
v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:
www.mddsz.gov.si ali jo naročijo pri Bojani Lavrič na
tel. 01/369-75-19, vsak delavnik med 9. in 12. uro ali na
elektronskem-naslovu: bojana.lavric@gov.si.
Zainteresirani prijavitelji lahko na elektronski naslov: bojana.lavric@gov.si do vključno 12. 4. 2016 zastavijo vprašanja v zvezi z javnim razpisom. Odgovori na
pogosto zastavljena vprašanja bodo objavljeni na spletni
strani: www.mddsz.gov.si najkasneje do 13. 4. 2016.
Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico
za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. Delavnica bo potekala dne 31. 3. 2016
ob 10. uri, v prostorih ministrstva.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
Ob-1795/16
Ministrstvo za kulturo na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08,
4/10, 20/11, 111/13; v nadaljevanju ZUJIK) ter v skladu
s 6. členom Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih
projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom
o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12)
objavlja
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javni razpis
za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo
za dodiplomske študije v tujini s pričetkom
v šolskem letu 2016/17
(razpis, oznaka JPR-ŠTIPD-2016)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo)
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so štipendije za dodiplomski študij
v tujini z javno veljavnostjo:
1. na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, filma in konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine;
2. za posebno nadarjene s področja glasbe, baleta in plesa.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
Cilji razpisa
Ministrstvo bo sredstva namenilo posameznikom, ki
delujejo na področjih umetnosti, filma in kulturne dediščine ter se bodo izobraževali na dodiplomskem študiju
v tujini s ciljem:
– večje dostopnosti do izobraževanja,
– dviga specifičnih znanj, usposobljenosti, spretnosti in kompetenc ter mobilnosti posameznikov ter
– lažjega vključevanja mladih na trg dela.
2. Splošna pravila razpisa
Namen razpisa
Usposabljanje za nekatere specifične poklice
v umetnosti ter na področju kulturne dediščine je namenjeno dvigu ključnih kompetenc, povečanju usposobljenosti ter pridobivanju dodatnih znanj in spretnosti kot
pogoj za uspešnejše vključevanje mladih na trg dela. Pri
razpisih za štipendije za ustvarjalce in poustvarjalce na
področju umetnosti za dodiplomske študije je pozornost
namenjena posebno nadarjenim s področja glasbe, baleta in plesa. S tem se ustvarjajo pogoji za pridobivanje
novih znanj in dostopnosti do umetnosti, spodbujanje
raziskovanja ter ustvarjalnosti.
Status študenta
V času prejemanja štipendije morajo imeti kandidati
status rednega študenta za polni študijski čas z obliko
študija »full-time« študij (študij s polno študijsko obremenitvijo). Študent za polni študijski čas je oseba, katere
primarna dejavnost je študij (v nadaljevanju: študent).
Študent od začetka študijskega leta, za katerega
štipendiranje se prijavlja, ne sme biti v delovnem razmerju oziroma samozaposlen v Republiki Sloveniji ali
tujini, vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu
RS za zaposlovanje oziroma pristojnem organu v tujini,
imeti statusa upokojene osebe, biti odgovorna oseba
gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda ali
primerljivega statusa v tujini.
Sočasno prejemanje drugih štipendij
Študent ne sme v času štipendiranja ministrstva
istočasno prejemati druge štipendije iz državnega ali
občinskih proračunov RS ali štipendije iz evropskih sredstev, prav tako ne delovne štipendije.
Izplačevanje štipendij
Višina mesečne štipendije je predvidoma
651,00 EUR. Štipendije se na enem razpisu lahko podelijo za največ eno stopnjo šolanja do konca študija in
za največ 5 let. Štipendij se ne podeljuje za absolventski
staž. Štipendiranje lahko traja največ toliko študijskih let,
kolikor jih je minimalno predpisanih s študijskim programom, za katerega štipendiranje se vlagatelj prijavlja,
oziroma ustrezno manj, če se štipendija dodeli za višji
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letnik študija. Štipendija se izplačuje za 12 mesecev
v šolskem letu oziroma toliko mesecev v šolskem letu,
kolikor traja študij. Štipendist mora zaključiti študij in
ministrstvu predložiti potrdilo o zaključku.
Štipendijsko razmerje lahko miruje (tj. če štipendist
ne napreduje v višji letnik oziroma ga ne zaključi v dogovorjenem roku) v skupnem trajanju največ eno šolsko
leto v celotnem obdobju izobraževanja ob soglasju štipenditorja. V primeru opravičljivih razlogov štipendijsko
razmerje miruje toliko časa, kolikor trajajo opravičljivi razlogi, vendar ne več kot tri leta v celotnem obdobju trajanja izobraževalnega programa, za katerega je štipendist
pridobil štipendijo. Štipenditor lahko odobri mirovanje iz
opravičljivih razlogov na podlagi pisne prošnje štipendista in priloženih ustreznih dokazil, s katerimi štipendist
dokazuje opravičljive razloge za mirovanje. Če štipendist
ne izpolni pogodbenih obveznosti, se zaveže, da bo vrnil
že izplačane zneske štipendije z zakonitimi zamudnimi
obrestmi v enem mesecu po pisnem pozivu štipenditorja.
Obveznosti štipendista po končanju študija
Prejemniki štipendije se zavežejo, da bodo študij zaključili in da bodo po končanem šolanju delovali v Republiki Sloveniji ali v drugih državah Evropske unije predstavljali in promovirali slovensko kulturo
vsaj toliko časa, kot so prejemali štipendijo in da bodo
o tem predložili ustrezna dokazila.
Objava osebnih podatkov
Kandidat z oddajo vloge dovoljuje objavo in obdelavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in
objave rezultatov razpisa na spletni strani ministrstva,
skladno z zakonom o dostopu informacij javnega značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov.
Pomen izrazov
– študijsko (šolsko) leto je leto, v katerem se izvaja
študij in obsega čas od vpisa do zaključka posameznega letnika, ki je praviloma v naslednjem letu, in praviloma traja od oktobra do junija (oziroma septembra)
naslednjega leta;
– potrdilo o vpisu je dokument, s katerim šola potrdi, da je študent vpisan na to izobraževalno institucijo
v tekočem študijskem letu ali semestru za polni študijski
čas;
– javno veljavni program je program, ki je mednarodno primerljiv in akreditiran v državi, kjer se izvaja,
s strani državne institucije, ki je odgovorna za izobraževanje v tej državi in kjer po zaključku prijavitelj dobi
priznano stopnjo izobrazbe.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
3.1 Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki:
– ima status rednega študenta za polni študijski
čas, z obliko študija »full-time« študij (študij s polno študijsko obremenitvijo);
– od začetka študijskega leta, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo v delovnem razmerju oziroma samozaposlen v Republiki Sloveniji ali tujini, ne bo
vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS
za zaposlovanje oziroma pristojnem organu v tujini,
s statusom upokojene osebe, ne bo odgovorna oseba
gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda ali
primerljivega statusa v tujini;
– se bo izobraževal na področjih iz točke 1. tega
razpisa;
– sofinanciranja za isti namen še ni prejemal;
– se prijavlja za štipendijo za dodiplomski študij
z javno veljavnostjo v tujini;
– ima stalno bivališče v RS (potrdilo o stalnem
bivališču, fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice
– obe strani);
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– v času štipendiranja ministrstva ne prejema drugih štipendij iz državnega ali občinskih proračunov RS,
prav tako ne delovne štipendije;
– bo v času štipendiranja prebivali v tuji državi, v kateri se izvaja izobraževanje;
– študija, navedenega v prijavi ne opravlja v obliki
študija na daljavo oziroma e-študija;
– se na razpis prijavi samo z eno vlogo, za eno
smer na eni izobraževalni instituciji. V primeru, da vloži
več vlog, oziroma poda vlogo za več študijskih smeri ali
vlogo za isto študijsko smer na več izobraževalnih ustanovah, bo upoštevana prvoprispela;
– v šolskem letu 2016/2017 nima statusa absolventa oziroma enakovrednega statusa;
– se ne vpisuje ponovno v isti letnik programa za
katerega zaproša za štipendijo, v katerega je bil v preteklosti že vpisan;
– je v šolskem letu 2016/17 sprejet in vpisan v izbrani študijski program (predloži ustrezno dokazilo o sprejetju v študijski program ali potrdilo o vpisu za šolsko
leto 2016/17 oziroma ob oddaji vloge obvezno priloži
izjavo, da bo v roku, določenem v tem razpisu, predložil
ustrezno potrdilo o vpisu) najkasneje do 20. 10. 2016
oziroma do 1. 3. 2017, če gre za vpis v spomladanskem
semestru in ga do roka tudi predloži;
– se ne prijavlja hkrati za razpis JPR-ŠTIP-2016
(podiplomski študij);
– na tem razpisu ne more kandidirati štipendist, ki
ima z ministrstvom že sklenjeno pogodbo o štipendiranju v šolskem letu 2016/2017, ali še nima izpolnjenih
pogodbenih obveznosti (zaključka študija in predložitve
diplome/magisterija/doktorata po predhodnih pogodbah
o štipendiranju) iz preteklih let oziroma v skladu pogodbo o štipendiranju še ni izpolnil pogodbenega določila
o zaključku študija, razen, če izpolni obveznosti zaključka študija, za katerega so prejemali štipendijo in predložijo dokazilo o zaključku najkasneje do 15. 7. 2016.
Poleg splošnih pogojev mora prijavitelj izpolnjevati
tudi posebne pogoje.
3.2 Posebni pogoji za poklice v umetnosti, filma in
na področju kulturne dediščine pod točko 1.1
1. Prijavitelj ne sme biti starejši od 25 let (šteje
letnica rojstva 1991 in mlajši);
2. prijavitelj mora imeti najmanj končano izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero se prijavlja, pri čemer
ta ne sme biti nižja od končane pete stopnje, končane
štiriletne srednje šole s končano maturo oziroma zaključnim izpitom;
3. prijaviteljev dosedanji učni/študijski uspeh ne
sme biti nižji:
– od povprečne ocene 3,0 oziroma,
– na vseh višjih stopnjah od povprečne ocene
brez diplome 8,0.
Za izkazovanje tega pogoja mora kandidat ki ima
že opravljeno maturo predložiti maturitetno spričevalo
oziroma dokazilo o opravljenem zaključnem izpitu in
izpis ocen z izračunom povprečne ocene, ki ni nižja od
povprečne ocene 3,0, do izteka razpisnega roka;
Kandidat, ki bo maturo opravljal spomladi 2016
mora predložiti: vse ocene in izračunano povprečje ocen
zadnjega zaključenega letnika formalnega izobraževanja
(ki ni nižje od povprečne ocene 3,0), do izteka razpisnega
roka. Dokazilo o uspešno opravljeni maturi z ocenami in
izračun povprečne ocene mora predložiti najkasneje do
18. 7. 2016. Če do tega datuma ne predloži ustreznega
dokazila s povprečno oceno na maturi, ki ni nižja od 3,0,
se šteje, da gre za vlogo, ki jo je oddala neupravičena
oseba.Če je kandidat končal višjo stopnjo šolanja, od
zahtevane v razpisu, priloži tudi dokazilo in ocene o tem,
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3.3. Posebni pogoji za štipendije za izjemno nadarjene pod točko 1.2
Na razpis se lahko prijavijo izjemno nadarjeni kandidati s področja glasbe, baleta in plesa, ki v letu 2016
še nimajo in ne bodo zaključili pete izobrazbene stopnje in ki v letu 2016 ne izpolnjujejo pogojev za pristop
k opravljanju mature (še niso bili in tudi v letu 2016/17
niso vpisani v zaključni letnik ali opravili maturitetnega
tečaja), ki niso starejši od 21 let (šteje letnica rojstva
1995 in mlajši).
Za izjemno nadarjene kandidate se štejejo posamezniki z izjemnimi rezultati na področju, z nadpovprečnimi
dosežki na svetovni in mednarodni ravni (za področje
glasbe z najvišjimi dosežki v okviru EMCY oziroma
primerljivimi rezultati) in ki se vpisujejo na dodiplomski
študij na javno veljavnih in referenčnih programih, kjer
za sprejem zadošča samo uspešno opravljena avdicija
oziroma sprejemni izpit. Dokazilo o uspešno opravljeni
avdiciji in sprejemu v študijski program morajo predložiti
najkasneje do konca razpisnega roka oziroma izjemoma
v primeru, če ga institucija še ni izdala do konca razpisnega roka priložijo vabilo oziroma prijavo na avdicijo in
morajo nato najkasneje v roku 7 dni od prejema rezultatov o tem pisno obvestiti ministrstvo, oziroma je ne glede
na prejšnjo določbo zadnji rok za oddajo dokazil o opravljeni avdiciji za izjemno nadarjene do 15. 7. 2016. Če
kandidati ne bodo najkasneje v 7 dneh po prejetju dokazila oziroma do 15. 7. 2016 predložili dokazila o uspešno
opravljeni avdiciji oziroma sprejemnem izpitu se šteje,
da gre za vlogo, ki jo je vložila neupravičena oseba.
O upravičenosti vloge bo na podlagi priložene dokumentacije (vsebinsko) odločala strokovna komisija.
Prijavitelji morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati
tudi vse druge kriterije in pogoje razpisa ter priložiti obvezne priloge. Kolikor je prijavitelj maturo že opravljal ali
je v tekočem študijskem letu vpisan v zaključni letnik ali
izpolnjuje pogoje za pristop k maturi, se vloga, podana
na točko 1. 2. razpisa, zavrže zaradi neizpolnjevanja
posebnih pogojev.
3.4 Oddajanje vlog
Kandidati morajo vlogo za razpis podati tako, da
so vsi podatki jasno razvidni in podani v uradnem jeziku
RS. Prevodu obveznih prilog uradnih dokumentov (javnih listin), dokazil (npr. o sprejetju v študijski program,
o trajanju šolanja) in priporočil pa mora biti priložen izvirnik ali fotokopija izvirnika. Če je prijavitelj izobraževanje zaključil v tujini, kjer se ocenjevalni sistem razlikuje
od uradnega načina ocenjevanja v Republiki Sloveniji,
mora predložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja izobraževalna institucija, na kateri
je prijavitelj zaključil izobraževanje. Ocene (pridobljene
v RS) na programih, kjer je ocenjevalni sistem drugačen
od uradnega načina ocenjevanja na srednješolski stopnji kandidati pretvorijo na enotni sistem srednješolskih
ocen v Sloveniji na naslednji način: ocena 6 v oceno 2,
ocena 7 v oceno 3, oceni 8 in 9 v oceno 4 in ocena 10
v oceno 5.
3.5 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu:
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo za razpisano področje, izmed
zaposlenih na ministrstvu, imenuje minister.
Nepopolne vloge
Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno
pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti
v petih dneh od vročitve poziva k dopolnitvi formalno
nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero vlogo
ali del vloge se dopolnitev nanaša, sicer se bo štela kot
nepopolna. Vloga, ki ne bo pravočasna, popolna ali je ne

Št.

22 / 25. 3. 2016 /

Stran

bo vložila upravičena oseba, bo izločena iz nadaljnjega
postopka in zavržena s sklepom ministra.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisna dokumentacija. Za nepopolno se šteje tudi
vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna
in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet dnevnem
roku.
Zavržba vloge
V primeru naknadne ugotovitve, da vloga ne izpolnjuje katerega od splošnih in posebnih pogojev ali
ne ustreza predmetu razpisa, bo pristojni uslužbenec, predlagal zavržbo oziroma zavrnitev vloge.
Ministrstvo lahko, v primeru naknadne ugotovitve
o neizpolnjevanju splošnih ali posebnih pogojev kadarkoli v postopku in tudi po že izdani dokončni odločbi
o izboru kandidata, spremeni odločitev in s kandidatom
ne sklene pogodbe (oziroma se v primeru, da kandidat
ne predloži vseh dokazil v roku šteje, da je odstopil od
vloge oziroma bo njegova vloga zavržena kot vloga neupravičene osebe).
Rezervna lista
Strokovna komisija bo poleg izbranih kandidatov
oblikovala tudi rezervno listo kandidatov (po prednostnem redu), ki bodo lahko prejemali štipendijo v primeru, če se npr. zaradi odstopa ali nepredložitve dokazil
(npr. o končani predhodni stopnji izobraževanja, o sprejetju v študijski program ipd.) katerega izmed prvotno
izbranih kandidatov, sprostijo finančna sredstva. Na rezervno listo se lahko uvrstijo kandidati, ki dosežejo vsaj
71 točk in zaradi omejitve finančnih sredstev niso bili
izbrani v sofinanciranje. Kandidatom z rezervne liste se
dodelijo finančna sredstva po prednostnem redu, ki ga
določi strokovna komisija, glede na področje, na katerem so se sprostila sredstva in glede na doseženo število točk. Če na tem področju ni kandidatov na rezervni
listi, se sredstva lahko dodelijo tudi na drugem področju,
in sicer kandidatu z najvišjim številom doseženih točk
ne glede na področje. V primeru, da je več kandidatov
z različnih področij z enakim številom točk, pa se dodelijo na področju z najmanj izbranimi kandidati.
4. Razpisni kriteriji
4.1 Kakovost in uspešnost kandidata za štipendije
za dodiplomske študije
Kriteriji za izbor kandidatov na področjih glasbene,
intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, filma
in konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine iz
točke 1.1:
– dosežki, prejete nagrade, avtorska dela, praksa
(najvišje možno število točk je 15 točk),
– aktivnost (koncertni listi, razstavni katalogi, gledališki listi, medijske objave ipd.) (najvišje možno število
točk je 5 točk),
– priporočila, strokovne reference, uspešno opravljeni morebitni zahtevnejši sprejemni izpiti (najvišje možno število točk je 30 točk),
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve
(npr. motivacijsko pismo, izbrani študijski program, povezava med študijskim programom in področjem delovanja, vizija kariernega razvoja, kreativnost ipd.) (najvišje
možno število točk je 20 točk),
– učni oziroma študijski uspeh (najvišje možno število točk je 20 točk),
– vpis v drugi ali višji letnik študija v letu 2016/2017
(najvišje možno število točk je 10 točk).
Kriteriji za izjemno nadarjene s področja glasbe,
baleta in plesa iz točke 1.2:
– opravljena avdicija (najvišje možno število točk
je 50 točk),
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– priporočila, dosežki (najvišje možno število točk
je 30 točk),
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve
(npr. motivacijsko pismo, izbrani študijski program) (najvišje možno število točk je 20 točk).
5. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja:
Pri ocenjevanju oziroma vrednotenju je spodnja
meja, pri kateri je kandidate še možno sofinancirati, 71
od 100 možnih točk, vendar v okviru proračunskih možnosti. Izbrani bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku
izbire ocenjeni višje. Število izbranih kandidatov in višina
odobrenih sredstev je odvisna od skupnega števila prejetih točk (od 71 do 100 točk) in razpoložljivih sredstev.
V primeru, da ima več kandidatov isto število točk,
ima prednost kandidat z višjo povprečno študijsko oceno
glede na ustrezno potrdilo o ocenah.
Kriteriji bodo pri presoji vlog na posameznem področju smiselno uporabljeni glede na strokovno področje. Kriteriji so ovrednoteni s točkami na ocenjevalnih
listih, dostopnih na vpogled v razpisni dokumentaciji
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev razpisa
JPR-ŠTIPD-2016 namenjenih štipendiranju v letu 2016
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za šolsko
leto 2016/2017 znaša 50.000,00 EUR proračunskih
sredstev do konca leta 2016.
Ministrstvo bo izbralo kandidate po postopku, ki
ga določa Zakon o uresničevanju javnega interesa za
kulturo in Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov do vrednosti, določene s tem razpisom.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016, oziroma v plačilnih rokih, kot jih
zahteva Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016, in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15)
oziroma druge ustrezne pravne in finančne podlage.
8. Razpisni rok: razpisni rok se prične 25. 3. 2016
in se izteče 25. 4. 2016.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce za posamezno vrsto štipendij
(prijavni obrazec 1 – identifikacijski obrazec in prijavni
obrazec 2 – kontrolni obrazec),
– vzorce izjav
– vzorec ocenjevalnega lista.
9.1 Kandidati za štipendije za dodiplomski študij
v tujini morajo predložiti:
Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen in lastnoročno podpisan prijavni obrazec 1 ŠTIPD, vključno z življenjepisom in motivacijskim
pismom;
– izpolnjen in lastnoročno podpisan kontrolni obrazec 2 ŠTIPD;
– fotokopijo dokazila o končani stopnji šolanja
(z javno veljavo), pred tisto, za katero se kandidat
prijavlja,s prevodom, tj. vsaj mature (zaključnega izpita,
diplome oziroma magisterija). Izjemoma lahko kandidat,
ki se vpisuje na dodiplomski študij, priloži izjavo, da bo
najpozneje do vključno 18. 7. 2016 predložil dokazilo
o končani stopnji šolanja oziroma potrdilo o opravljeni
maturi z ocenami, če je ustrezna institucija do izteka
razpisnega roka še ni izdala. Oziroma če gre za izjemno nadarjene po točki 1.2. razpisnega besedila do
15. 7. 2016 dokazilo o uspešno opravljeni avdiciji na šoli
z javnoveljavnim programom s področja glasbe, baleta
ali plesa, kjer za vpis zadošča samo opravljena avdicija
(glejte še točko 3. 3.), s prevodom;
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– potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih z razvidnimi
ocenami in izračunom povprečne ocene (kopija indeksa
ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega dokumenta,
je veljavna le, če je notarsko potrjena) s prevodom,
oziroma dokazilo, iz katerega je razvidna povprečna
ocena oziroma povprečna ocena in ocena mature (diplome/magisterija) zadnjega zaključenega izobraževanja
ali zadnjega v celoti zaključenega letnika študija. V primerih, da se kandidat v šolskem letu 20162016/2017:
– vpisuje v prvi letnik dodiplomskega študija, predloži spričevalo mature (zaključnega izpita) z ocenami (ali če morebitni vzporedni študij še poteka in je
kandidat zaključil najmanj en letnik, lahko predloži tudi
te ocene);
– vpisuje v prvi letnik dodiplomskega študija in bo
maturo opravljal spomladi 2016 predloži ocene zadnjega
uspešno zaključenega letnika formalnega izobraževanja
in izjavo, da bo v roku predložil dokazilo o opravljeni
maturi (oziroma avdiciji, če se prijavlja pod točko 1.2);
– vpisuje v drugi ali višji letnik študija, za katerega
se prijavlja, in je uspešno zaključil najmanj en letnik (ali
vzporedni študij), vse ocene tega študija z izračunom
povprečne ocene (brez ocene diplome) in pretvorbo
v slovenski sistem ocenjevanja (glejte še točko 3.4);
– vpisuje v drugo ali višje leto študija, ki ga prijavlja, pa študij ni ocenjen z ocenami, predloži spričevalo
in ocene zadnjega, v celoti končanega študija.
Navedene ocene, ki jih bo kandidat priložil vlogi
do zaključka razpisnega roka, bodo v postopku ocenjevanja vlog upoštevane pri ocenjevanju kandidata.
– mnenje referenčnega strokovnjaka s področja, za
katerega se kandidat prijavlja, o kandidatovem delu, dosežkih, ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega
roka z datumom in lastnoročnim podpisom strokovnjaka
(s prevodom);
– opis študijskega programa (informacija o poteku,
trajanju študija in predmetniku z opisom temeljnih predmetov za celotni študij), oziroma študijski program, ki ga
izda šola,s prevodom;
– dokazilo o javni veljavnosti programa (ki ga izda
šola) za katerega se prijavlja za štipendijo tj. akreditaciji
študija v državi, kjer se izvaja (dokazilo, da gre za študij,
ki je priznan s strani države, kjer se izvaja, npr. v okviru
ENIC NARIC), s prevodom;
– dokazilo o trajanju šolanja s prevodom;
– dokazilo o stalnem bivališču v RS (lahko tudi fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice – obe strani);
– potrdilu o vpisu v šolsko leto 2016/2017, s prevodom, oziroma izjavo o potrdilu o vpisu za šolsko leto
2016/17.
Kandidati so potrdilo dolžni predložiti takoj, ko je to
mogoče, oziroma najkasneje do vključno 20. 10. 2016.
Če se študij prične v spomladanskem semestru, pa
najpozneje do 1. 3. 2017. V tem primeru mora vlogi priložiti izjavo, da bo najpozneje do vključno 20. 10. 2016
oziroma do vključno 1. 3. 2017 predložil potrdilo o vpisu
(vzorec izjave se nahaja med razpisno dokumentacijo –
prijavni obrazec 1).
Dodatne obvezne sestavine vloge oz obvezne sestavine ob prijavi na točko 1.2:
– dokazilo o opravljenih sprejemnih izpitih, avdicijah
oziroma izjava o uspešno opravljeni avdiciji (obvezno za
prijave pod točko 1.2);
– dokazila o nagradah, svetovnih in mednarodnih
uspehih (obvezno za prijave pod točko 1.2.) medijski
odzivi, fotokopije dokazil o uspehih in nagradah od leta
2013 (nagrade, uvrstitve, priznanja in udeležbe na državni ali mednarodni ravni), utemeljitev izbora študija,
šole oziroma mentorja, pooblastilo, dokazilo o opravlje-
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nih praksah in mednarodnem sodelovanju, o objavah,
ipd.;
– izpolnjen obrazec »Izjava o prijavi na točko 1.2
razpisa in uspešno opravljeni avdiciji«.
Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirane osebe v razpisnem roku dvignejo v vložišču Ministrstva za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana 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).
Razpisna dokumentacija je na spletni strani ministrstva: http://www.mk.gov.si/ kjer najdejo tudi vse druge
podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa. Ministrstvo v času razpisnega roka zainteresiranim na pisno
zahtevo pošlje razpisno dokumentacijo.
10. Dodatna opozorila
– Vsem dokumentom v tujem jeziku (izvirniku oziroma kopiji izvirnika) obvezno priložite prevod v uradni
jezik RS.
– Ob prijavi navedite vse priloge, ki ste jih priložili.
– Ne pozabite podpisati prijavnih obrazcev in izjav.
Brez podpisa prijava ni popolna.
– Kandidat se na razpis lahko prijavi samo z eno
vlogo, in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni
instituciji, upoštevana bo prvoprispela. Zavrže se vloga
kandidata, ki se hkrati prijavlja na razpis JPR-ŠTIP-2016.
– Kandidat mora pred pričetkom prejemanja štipendije in v predpisanih rokih predložiti potrdilo o končani
stopnji šolanja (z ustreznim uspehom) pred tisto, za
katero se prijavlja, in ta ne sme biti nižja od končane
štiriletne srednje šole s končano maturo (zaključnim
izpitom), in potrdilo o vpisu na izbrani študijski program.
V primeru, da bo kandidat potrdilo o končani predhodni
stopnji šolanja in potrdilo o vpisu priložil v rokih, ki jih
izjemoma predvideva razpis, mora prijavi priložiti izjavo,
ki je del razpisne dokumentacije in je nato dolžan sam
do navedenega roka priložiti vse potrebne dokumente,
sicer bo njegova vloga zavržena kot vloga neupravičene osebe.
– Če je prijavitelj izobraževanje zaključil v tujini,
kjer se ocenjevalni sistem razlikuje od uradnega načina
ocenjevanja v Republiki Sloveniji, mora predložiti tudi
uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda
tuja izobraževalna institucija, na kateri je prijavitelj zaključil izobraževanje.
– Izjave, ki so del razpisne dokumentacije, mora
kandidat priložiti v primeru, da ustrezna institucija še ni
izdala dokazila o dokončani predhodni stopnji šolanja ali
potrdila o vpisu idr. in jih bo kandidat priložil najkasneje
v roku in pod pogoji, določenimi v razpisu (in se ga v tem
primeru ne poziva ponovno k dopolnitvi). Vzorci izjav so
del razpisne dokumentacije in jih najdete ob prijavnih
obrazcih JPR-ŠTIPD-2016;
– Dodatne informacije glede javne veljavnosti programov v tujini najdete tudi v okviru ENIC NARIC centra.
– Vlogi priložena dokumentacija se ne vrača.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena glavni pisarni:
– na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana v poslovnem času do 25. 4. 2016 oziroma najkasneje na ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka,
– v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne
odpiraj – Prijava na razpis štipendij 2016 z oznako
JPR-ŠTIPD-2016
– obvezno oznako vrste štipendij (ŠTIPD) in

Št.

22 / 25. 3. 2016 /

Stran

– področja delovanja (npr. glasbene umetnosti; glejte točko 1. tega razpisa),
– na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: ime in naslov. V primeru prijave pod točko 1.2. je
potrebno navesti tudi to.
12. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju iz nadaljnjega postopka
izločilo oziroma zavrglo:
– vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila na pošti oddana priporočeno do vključno 25. 4. 2016 ali ni bila do tega
dne predložena na vložišču ministrstva.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je mogoče do
preteka razpisnega roka, z oznako na katero vlogo se
dopolnitev nanaša.
Kandidati, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo
dopolniti v roku petih dni.
Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba, se šteje
vloga kandidata, ki ne izpolnjuje pogojev pod točko 3.
razpisnega besedila.
Vloge, ki izpolnjujejo vse druge razpisne pogoje in
jim je priložena ustrezna izjava ter jih bodo prijavitelji
sami dopolnili s:
– potrdilom o dokončani predhodni stopnji šolanja
(z opravljeno maturo z ustrezno povprečno oceno) do
vključno 18. 7. 2016;
– ob prijavi na 1.2. še z dokazilom o opravljeni avdiciji za izjemno nadarjene do 15. 7. 2016
– potrdilom o vpisu za šolsko leto 2016/2017 do
vključno 20. 10. 2016 oziroma do 1. 3. 2017, če se šolanje začne v spomladanskem semestru, se bodo obravnavale v postopku ocenjevanja vlog kot vloge, ki jih je
vložila upravičena oseba.
V primeru, da izbrani prijavitelj do omenjenih rokov ne bo predložil potrdila o dokončani stopnji šolanja
s povprečno oceno, določeno v tem razpisu, (uspešno
opravljeni avdiciji pod točko 1. 2); oziroma potrdila o vpisu, se šteje, da je vlogo vložila neupravičena oseba.
Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba se šteje tudi
vloga pod točko 1.2. razpisnega besedila, če ne ustreza
pogojem razpisnega besedila Ministrstvo bo vloge, ki jih
ni vložila upravičena oseba zavrglo.
V primeru, da izbran prijavitelj ni sprejet ali se ne
vpiše na izbran študijski program, naveden v prijavi,
oziroma v zahtevanem roku ne predloži dokazila o vpisu, ni upravičen do financiranja in pogodba z njim ne
bo sklenjena.
Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse
pogoje in kriterije razpisa.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog se bo začelo 3. 5. 2016. Strokovno
presojo in ocenjevanje bo strokovna komisija izvedla
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih
projektov (Uradni list RS, št. 43/10).
Opozorilo!
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka razpisa, oznaka JPR-ŠTIPD-2016, vezana na proračunske
zmogljivosti ministrstva, pristojnega za kulturo. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali
finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na
izvedbo postopka razpisa, je ministrstvo dolžno ukrepati
v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva.
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14. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in
pojasnil in uradne ure: pristojna uslužbenka za dajanje
informacij in pojasnil je Saša Jocič, Sasa.Jocic@gov.si,
01/369-58-94. Uradne ure za Ministrstva za kulturo so
vsak dan od 9. do 12. ure, v sredo do 14. do 16. ure.
Ministrstvo za kulturo
Ob-1796/16
Ministrstvo za kulturo na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08,
4/10, 20/11 in 111/13) ter v skladu s 6. členom Pravilnika
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS,
št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 38/12 in 90/12) objavlja
javni razpis
za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo
za podiplomski študij in izpopolnjevanje
s pričetkom v šolskem letu 2016/2017
(razpis, oznaka JPR-ŠTIP-2016)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
1. Predmet in področje razpisa
Predmet razpisa so:
1. štipendije za podiplomski študij (z javno veljavnostjo) in izpopolnjevanje v tujini (Š-1) in v Republiki
Sloveniji (Š-2) na področjih umetnosti, filma, kulturne
dediščine in področje kulturnega menedžmenta;
2. štipendije za nekatere poklice v umetnosti, ki
jih je treba posebej podpirati (Š-3).
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. Cilji razpisa
Ministrstvo bo sredstva namenilo posameznikom, ki
delujejo na področjih umetnosti, filma, kulturne dediščine in kulturnega menedžmenta ter se bodo izobraževali
na podiplomskem študiju v tujini ali v RS (Š-1 ali Š-2)
in posameznikom, ki se želijo usposobiti za nekatere
poklice v umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati
(Š-3),s ciljem:
– večje dostopnosti do izobraževanja,
– dviga specifičnih znanj, usposobljenosti, spretnosti in kompetenc ter mobilnosti posameznikov ter
– lažjega vključevanja mladih na trg dela.
3. Osnovna pravila in področja razpisa
Namen in področje delovanja
Področja umetnosti, na katerih bodo kandidati
za štipendijo delovali po končanem izobraževanju kot
ustvarjalci ali poustvarjalci, so: glasbene, intermedijske,
uprizoritvene in vizualne umetnosti ter arhitektura, oblikovanje, fotografija in film (Š-1 in Š-2).
Področje kulturne dediščine za katero se bodo izobraževali kandidati za štipendijo, obsega:
– konserviranje-restavriranje, vseh zvrsti predmetov kulturne dediščine razen likovne dediščine,
– muzeologijo in heritologijo (v okviru tega arheologijo za javnost in upravljanje z dediščino),
– muzejsko pedagogiko (Š-1 in Š-2).
Področje kulturnega menedžmenta obsega podiplomski študij z javno veljavnostjo na podlagi katerega
kandidat pridobi magistrski ali doktorski naziv.
Nekateri poklici v umetnosti, ki jih je treba posebej
podpirati (Š-3), za katere se bodo izobraževali kandidati
za štipendijo na področju umetnosti, so:

komponist sodobne glasbe, baletni plesalec, lutkovni igralec oziroma animator lutk, filmski scenarist,
filmski animator.
Štipendije za podiplomsko izobraževanje se dodelijo za največ dve leti in za največ eno stopnjo šolanja. Štipendisti, ki imajo že sklenjeno pogodbo z ministrstvom
za šolsko leto 2016/2017, na tem razpisu ne morejo ponovno kandidirati. Štipendisti ministrstva, ki še nimajo izpolnjenih pogodbenih obveznosti iz preteklih let oziroma
v skladu pogodbo še niso predložili potrdila o zaključku
študija, lahko dobijo štipendijo po tem razpisu samo pod
pogojem, da izpolnijo obveznosti zaključka študija, za
katerega so prejemali štipendijo in predložijo dokazilo
o zaključku najkasneje do 15. 7. 2016. V primeru, da do
tega datuma ne predložijo ustreznega dokazila, se šteje, da gre za vlogo, ki jo je oddala neupravičena oseba.
Predhodno končana izobrazbena stopnja kandidata
Kandidat mora imeti končano izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero se prijavlja, pri čemer ta ne
sme biti nižja od zaključenega dodiplomskega študija.
Status študenta
V času prejemanja štipendije morajo imeti kandidati
status študenta za polni študijski čas z obliko študija
»full-time« študij (študij s polno študijsko obremenitvijo,
za polni študijski čas). Študent za polni študijski čas je
oseba, katere primarna dejavnost je študij (v nadaljevanju: študent).
Študent od začetka študijskega leta, za katerega
štipendiranje se prijavlja, ne sme biti v delovnem razmerju oziroma samozaposlen v Republiki Sloveniji ali
tujini, vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu
RS za zaposlovanje oziroma pristojnem organu v tujini,
imeti statusa upokojene osebe, biti odgovorna oseba
gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda ali
primerljivega statusa v tujini.
Do štipendije niso upravičeni kandidati, ki imajo
šolskem letu 2016/2017 status absolventa oz enakovredni status.
Sočasno prejemanje drugih štipendij
Študent ne sme v času štipendiranja prejemati druge štipendije iz državnega ali lokalnih proračunov, ali štipendije iz evropskih sredstev, prav tako ne delovne štipendije ministrstva, Slovenskega filmskega centra javne
agencije RS, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
ali Javne agencije za knjigo RS ali sofinanciranja po
inovativni shemi.
Izplačevanje štipendij
Predvidena višina mesečne štipendije za podiplomski študij v RS je 325,00 EUR, višina mesečne štipendije
za študij (ali izpopolnjevanje) v tujini pa predvidoma
651,00 EUR.
Štipendija se izplačuje za 12 mesecev v šolskem
letu oziroma toliko mesecev v šolskem letu, kolikor traja
študij. Štipendij se ne podeljuje za absolventski staž.
Štipendiranje lahko traja največ toliko študijskih let, kolikor jih je predpisanih s programom, za katerega štipendiranje se vlagatelj prijavlja, oziroma ustrezno manj,
če se štipendija dodeli za višji letnik študija. Štipendist
mora zaključiti študij in ministrstvu predložiti potrdilo
o zaključku.
Štipendijsko razmerje lahko miruje (tj. če štipendist
ne napreduje v višji letnik oziroma ga ne zaključi v dogovorjenem roku) v skupnem trajanju največ eno šolsko
leto v celotnem obdobju izobraževanja ob soglasju štipenditorja. V primeru opravičljivih razlogov štipendijsko
razmerje miruje toliko časa, kolikor trajajo opravičljivi
razlogi, vendar ne več kot tri leta v celotnem obdobju
trajanja izobraževalnega programa, za katerega je štipendist pridobil štipendijo. Štipenditor lahko odobri mi-
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rovanje iz opravičljivih razlogov na podlagi pisne prošnje
štipendista in priloženih ustreznih dokazil, s katerimi štipendist dokazuje opravičljive razloge za mirovanje. Če
štipendist ne izpolnil pogodbenih obveznosti, se zaveže,
da bo vrnil že izplačane zneske štipendije z zakonitimi
zamudnimi obrestmi v enem mesecu po pisnem pozivu
štipenditorja.
Obveznosti štipendista po končanju študija
Prejemniki štipendije se zavežejo, da bodo študij zaključili in da bodo po končanem šolanju delovali v Republiki Sloveniji ali v drugih državah Evropske unije predstavljali in promovirali slovensko kulturo
vsaj toliko časa, kot so prejemali štipendijo in da bodo
o tem predložili ustrezna dokazila.
Objava osebnih podatkov
Kandidat z oddajo vloge dovoljuje objavo in obdelavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in
objave rezultatov razpisa na spletni strani ministrstva,
skladno z zakonom o dostopu informacij javnega značaja in zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Pomen izrazov
– študijsko (šolsko) leto je leto, v katerem se izvaja
študij in obsega čas od vpisa do zaključka posameznega letnika, ki je praviloma v naslednjem letu, in praviloma traja od oktobra do junija (oziroma septembra)
naslednjega leta;
– potrdilo o vpisu je dokument, s katerim šola potrdi, da je študent vpisan na to izobraževalno institucijo
v tekočem študijskem letu ali semestru za polni študijski
čas;
– javno veljavni program je program, ki je mednarodno primerljiv in akreditiran v državi, kjer se izvaja,
s strani državne institucije, ki je odgovorna za izobraževanje v tej državi in kjer po zaključku prijavitelj dobi
priznano stopnjo izobrazbe
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki:
– se izobražuje na področju umetnosti, kulturne dediščine in kulturnega menedžmenta navedene v 3. točki
razpisa in se prijavljaj za štipendijo:
1. Š-1 za podiplomski študij (z javno veljavnostjo)
ali izpopolnjevanje v tujini ali
2. Š-2 podiplomski študij v Republiki Sloveniji (z
javno veljavnostjo) ter
3. Š-3 za podiplomski študij za nekatere poklice
v umetnosti, ki jih je treba posebej podpirati;
– ima status študenta za polni študijski čas, študenta z obliko študija »full-time« študij (študij s polno študijsko obremenitvijo) in v šolskem letu 2016/2017 nima
statusa absolventa oz enakovrednega statusa;
– od začetka študijskega leta, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo v delovnem razmerju oziroma samozaposlen v Republiki Sloveniji ali tujini, ne bo
vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za
zaposlovanje oziroma pristojnem organu v tujini, ne bo
imel statusa upokojene osebe, ne bo odgovorna oseba
gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda ali
primerljivega statusa v tujini;
– ima končano stopnjo šolanja pred tisto, za katero
se prijavlja in ta ni nižja od zaključenega dodiplomskega študija in predloži dokazilo (Izjemoma lahko priloži
diplomo/magisterij najpozneje do vključno 15. 7. 2016,
če dokazila ustrezna ustanova še ni izdala – do zaključka razpisnega roka pa priloži izjavo). V primeru, da do
roka ne predloži ustreznega dokazila, se šteje, da gre za
vlogo, ki jo je oddala neupravičena oseba;
– nima povprečne študijske ocene nižje od 8,0 oziroma je izjemoma lahko 7,0 v primeru, da je ocena
diplome najmanj 9,0 in predloži ocene študija (oziroma
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ob vpisu v višji letnik najmanj enega v celoti zaključenega letnika). (Potrebno je priložiti dokazila in sicer: če
se vpisuje na podiplomski magistrski študij: diplomo in
izpis ocen z izračunom povprečne ocene dodiplomskega študija oziroma povprečne ocene študija, v katerega
je vpisan, če je uspešno zaključen vsaj en letnik. Če
se vpisuje na doktorski študij: magisterij in izpis ocen
z izračunom povprečne ocene magistrskega študija,
ali študija, v katerega je vpisan, če je uspešno zaključen najmanj en letnik do zaključka izteka razpisnega
roka. Če gre za neposredni prehod na doktorski študij:
diplomo in izpis ocen z izračunom povprečne ocene na
magisteriju, ki ni nižja od 8,0 ter sklep o neposrednem
prehodu na doktorski študij do izteka razpisnega roka.
(Izjemoma lahko sklep predloži ob predložitvi potrdila
o vpisu, če ga ustrezna ustanova še ni izdala – v tem
primeru mora do konca razpisnega roka predložiti pisno
izjavo). Torej študent predloži ocene predhodnega študija in v primeru, da je uspešno zaključil najmanj en letnik
študija, v katerega se vpisuje, priloži tudi ocene tega študija. Izjemoma lahko diplomo oz magisterij s povprečno
oceno, ki ni nižja od 8,0 oziroma je izjemoma lahko 7,0
v primeru, da je ocena diplome najmanj 9,0, predloži
do vključno 15. 7. 2016, če je ustrezna ustanova še ni
izdala; izpis ocen zaključenega študija oziroma najmanj
enega v celoti zaključenega letnika študija, za katerega
kandidira za štipendijo, z izračunano povprečno oceno,
pa mora predložiti do izteka razpisnega roka. Če je končal višjo stopnjo šolanja, od zahtevane v razpisu, priloži
tudi dokazilo in ocene o tem);
– sofinanciranja za isti namen še ni prejemal;
– ima stalno bivališče v RS (potrdilo o stalnem
bivališču, fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice
– obe strani);
– se je na razpis prijavil samo z eno vlogo, in sicer
samo za eno smer, na eni izobraževalni instituciji (če bo
vlog več bo upoštevana prvoprispela);
– se ne vpisuje ponovno v isti letnik programa, za
katerega zaproša za štipendijo, v katerega je bil v preteklosti že vpisan;
– bo v času štipendiranja prebival v državi, v kateri
se izvaja izobraževanje;
– študija, navedenega v prijavi ne opravlja v obliki
študija na daljavo oziroma e-študija;
– je v šolskem letu 2016/17 sprejet in vpisan
v izbrani študijski program (predloži ustrezno dokazilo
o sprejetju v študijski program ali potrdilo o vpisu za
šolsko leto 2016/17 oziroma ob oddaji vloge obvezno priložijo izjavo, da bodo v roku, določenem v tem
razpisu, sami predložili ustrezno potrdilo o vpisu) najkasneje do 20. 10. 2016 oziroma do 1. 3. 2017, če
gre za vpis v spomladanskem semestru in ga do roka
tudi predložijo;
– ima izpolnjene obveznosti zaključka študija
in predložitve diplome/magisterija/doktorata po predhodnih pogodbah o štipendiranju ministrstva (na tem razpisu ne more kandidirati štipendist, ki ima z ministrstvom
že sklenjeno pogodbo o štipendiranju v šolskem letu
2016/2017, ali še nima izpolnjenih pogodbenih obveznosti tj. zaključka študija in predložitve diplome/magisterija/doktorata po predhodnih pogodbah o štipendiranju, iz
preteklih let oziroma v skladu pogodbo o štipendiranju
še ni izpolnil pogodbenega določila o zaključku študija, razen, če izpolnijo obveznosti zaključka študija, za
katerega so prejemali štipendijo in predložijo dokazilo
o zaključku najkasneje do 15. 7. 2016, o čemer predložijo izjavo);
– se ne prijavlja hkrati za razpis JPR-ŠTIPD-2016
(dodiplomski študiji).
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4.1 Oddaja vlog
Kandidati morajo vlogo za razpis podati tako, da so
vsi podatki zapisani v uradnem jeziku RS. Prevodu obveznih prilog uradnih dokumentov (javnih listin), dokazil
(npr. o sprejetju v študijski program, o trajanju šolanja)
in priporočil pa mora biti priložen izvirnik ali fotokopija
izvirnika. Če je prijavitelj izobraževanje zaključil v tujini,
kjer se ocenjevalni sistem razlikuje od uradnega načina
ocenjevanja v Republiki Sloveniji mora preložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja
izobraževalna institucija, na kateri je prijavitelj zaključil
izobraževanje, s prevodom.
4.2 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu:
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo za razpisano področje, izmed
zaposlenih na ministrstvu, imenuje minister.
Nepopolne vloge
Kandidati, ki bodo podali formalno nepopolne vloge,
bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Prijavitelj mora
vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloga, ki ne
bo pravočasna, popolna ali je ne bo vložila upravičena
oseba, bo izločena iz nadaljnjega postopka in zavržena
s sklepom ministra.
Zavržba vloge
V primeru naknadne ugotovitve, da vloga ne izpolnjuje katerega od splošnih pogojev ali ne ustreza predmetu razpisa, bo pristojni uslužbenec, predlagal zavržbo
oziroma zavrnitev vloge.
Ministrstvo lahko, v primeru naknadne ugotovitve
o neizpolnjevanju splošnih ali posebnih pogojev kadarkoli v postopku in tudi po že izdani dokončni odločbi
o izboru kandidata, spremeni odločitev in s kandidatom
ne sklene pogodbe (oziroma se v primeru, da kandidat
ne predloži vseh dokazil v roku šteje, da je odstopil od
vloge oziroma bo njegova vloga zavržena kot vloga neupravičene osebe).
5. Razpisni kriteriji
5.1 Kakovost in uspešnost kandidatov
Splošni kriteriji:
– dosežki, prejete nagrade, avtorska dela, praksa
(najvišje možno število točk je 10 točk),
– aktivnost (medijske objave, koncertni listi, razstavni katalogi, gledališki listi ipd.) (najvišje možno število točk je 10 točk),
– priporočila, strokovne reference, uspešno opravljeni morebitni zahtevnejši sprejemni izpiti (najvišje možno število točk je 20 točk),
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve
(npr. motivacijsko pismo, izbrani študijski program, povezava med študijskim programom in področjem delovanja, vizija kariernega razvoja, kreativnost ipd.) (najvišje
možno število točk je 20 točk),
– učni oziroma študijski uspeh (najvišje možno število točk je 20 točk),
– podiplomski študij v tujini ali študij za poklic, ki ga
je treba posebej podpirati (in ustrezen študijski program)
(10 točk),
– mlajši od 30 let (šteje letnica rojstva 1986 in mlajši) (10 točk).
6. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja:
Pri ocenjevanju oziroma vrednotenju je spodnja
meja, pri kateri je kandidate še možno sofinancirati,
71 od 100 možnih točk, vendar v okviru proračunskih
možnosti. Izbrani bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje. Število izbranih kandidatov in
višina odobrenih sredstev je odvisna od skupnega šte-
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vila prejetih točk (od 71 do 100 točk) in razpoložljivih
sredstev.
V primeru, da ima več kandidatov isto število točk,
ima najprej prednost kandidat, ki se vpisuje na višjo
stopnjo študija, za tem pa kandidat z višjo povprečno
študijsko oceno glede na ustrezno potrdilo o ocenah.
Rezervna lista
Strokovna komisija bo poleg izbranih kandidatov
oblikovala tudi rezervno listo kandidatov(po prednostnem redu), ki bodo lahko prejemali štipendijo v primeru, če se npr. zaradi odstopa ali nepredložitve dokazil (npr. o končani predhodni stopnji izobraževanja,
o sprejetju v študijski program ipd.) katerega izmed
prvotno izbranih kandidatov, sprostijo finančna sredstva. Na rezervno listo se lahko uvrstijo kandidati,
ki dosežejo vsaj 71 točk in zaradi omejitve finančnih
sredstev niso bili izbrani v sofinanciranje. Kandidatom
z rezervne liste se dodelijo finančna sredstva po prednostnem redu, ki ga določi strokovna komisija, glede
na področje, na katerem so se sprostila sredstva in
glede na doseženo število točk. Če na tem področju ni
kandidatov na rezervni listi, se sredstva lahko dodelijo
tudi na drugem področju, in sicer kandidatu z najvišjim
številom doseženih točk ne glede na področje. V primeru, da je več kandidatov z različnih področij z enakim
številom točk, pa se dodelijo na področju z najmanj
izbranimi kandidati.
7. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev razpisa
JPR-ŠTIP-2016 namenjenih štipendiranju v letu 2016
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za šolsko
leto 2016/2017 znaša 50.000,00 EUR proračunskih
sredstev do konca leta 2016.
Ministrstvo bo izbralo kandidate po postopku, ki
ga določa Zakon o uresničevanju javnega interesa za
kulturo in Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa in predvidoma do vrednosti, določene s tem
razpisom.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016, oziroma v plačilnih rokih, kot jih
zahteva Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016, in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15)
oziroma druge ustrezne pravne in finančne podlage.
9. Razpisni rok: razpisni rok se prične 25. 3. 2016
in se izteče 25. 4. 2016.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce za posamezno vrsto štipendij
(prijavni obrazec 1 – identifikacijski obrazec in prijavni
obrazec 2 – kontrolni obrazec),
– vzorci izjav,
– vzorec ocenjevalnega lista.
11. Kandidati morajo ob prijavi predložiti naslednjo
dokumentacijo:
Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen in lastnoročno podpisan prijavni obrazec 1ŠTIP, vključno z življenjepisom in motivacijskim
pismom
– izpolnjen in lastnoročno podpisan kontrolni obrazec 2ŠTIP,
– fotokopijo dokazila o končani stopnji šolanja (z
javno veljavo) s prevodom, pred tisto, za katero se
kandidat prijavlja (s prevodom), tj. diplome oziroma magisterija. Izjemoma lahko kandidat, ki se vpisuje na
podiplomski študij, priloži izjavo, da bo najpozneje do
vključno 15. 7. 2016 predložil dokazilo o končani stopnji
šolanja (diplomo oziroma magisterij) oziroma potrdilo
o opravljeni diplomi/magisteriju, če ustrezna institucija
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dokazila o dokončanju študija do izteka razpisnega roka
še ni izdala,
– potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih z razvidnimi
ocenami in izračunom povprečne ocene (kopija indeksa
ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega dokumenta, je
veljavna le, če je notarsko potrjena) oziroma dokazilo, iz
katerega je razvidna povprečna ocena oziroma povprečna ocena in ocena diplome/magisterija, s prevodom.
V primerih, da se kandidat v šolskem letu 2016/2017:
– vpisuje v prvi letnik podiplomskega študija, predloži ocene dodiplomskega študija z izračunano
povprečno oceno, ki ne vključuje ocene diplome;
– vpisuje v višji letnik študija, za katerega se prijavlja, in je uspešno zaključil najmanj en letnik, vse ocene tega študija z izračunom povprečne ocene oziroma
pretvorbo v slovenski sistem ocenjevanja;
– vpisuje v drugo ali višje leto podiplomskega
študija, ki ga prijavlja, pa študij ni ocenjen z ocenami, predloži spričevalo in ocene zadnje, v celoti končane
izobrazbene stopnje pred tisto za katero se prijavlja.
Navedene ocene, ki jih bo kandidat priložil vlogi
do zaključka razpisnega roka, bodo v postopku ocenjevanja vlog upoštevane pri ocenjevanju kandidata.
– mnenje referenčnega strokovnjaka s področja za
katerega se kandidat prijavlja o kandidatovem delu, dosežkih, ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega
roka z datumom in lastnoročnim podpisom strokovnjaka
(s prevodom),
– opis študijskega programa (informacija o poteku,
trajanju študija in predmetniku z opisom temeljnih predmetov za celotni študij), oziroma študijski program, ki ga
izda šola, s prevodom, oziroma opis študijske teme, ki jo
bo raziskal podiplomec,
– dokazilo o stalnem bivališču v RS (lahko tudi fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice – obe strani),
– potrdilo o vpisu v šolsko leto 2016/2017 s prevodom (v primeru neposrednega prehoda na doktorski
študij tudi sklep o neposrednem prehodu) oziroma izjavo
o potrdilu o vpisu za šolsko leto 2016/17. Kandidati so
potrdilo o vpisu dolžni predložiti takoj, ko je to mogoče
oziroma najkasneje do vključno 20. 10. 2016. Če se študij prične v spomladanskem semestru, pa najpozneje do
1. 3. 2017. V tem primeru morajo vlogi priložiti izjavo, da
bo najpozneje do vključno 20. 10. 2016 oziroma do vključno 1. 3. 2017 predložil potrdilo o vpisu (vzorec izjave se
nahaja med razpisno dokumentacijo – prijavni obrazec 1).
Razpisna dokumentacija je dostopna
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirane osebe v razpisnem roku dvignejo v vložišču Ministrstva kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana 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).
Razpisna dokumentacija je na spletni strani ministrstva: http://www.mk.gov.si kjer najdejo tudi vse druge
podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa. Ministrstvo v času razpisnega roka zainteresiranim na pisno
zahtevo pošlje razpisno dokumentacijo.
12. Dodatna opozorila
Vsem dokumentom v tujem jeziku (izvirniku oziroma kopiji izvirnika) obvezno priložite prevod v uradni
jezik RS.
Ob prijavi navedite vse priloge, ki ste jih priložili.
Ne pozabite podpisati prijavnih obrazcev in izjav.
Brez podpisa prijava ni veljavna.
Kandidat se na razpis lahko prijavi samo z eno
vlogo, in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni
instituciji, upoštevana bo prvoprispela. Zavrže se vloga
kandidata, ki se hkrati prijavlja na razpis sofinanciranja
za štipendije JPR-ŠTIPD-2016.
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Kandidat mora v predpisanih rokih predložiti potrdilo o končani stopnji šolanja pred tisto, za katero se
prijavlja in potrdilo o vpisu na izbrani študijski program.
V primeru, da bo kandidat potrdilo o končani predhodni
stopnji šolanja in potrdilo o vpisu priložil v rokih, ki jih
izjemoma predvideva razpis, mora prijavi priložiti izjavo,
ki je del razpisne dokumentacije in je nato dolžan sam
do navedenega roka priložiti vse potrebne dokumente,
sicer bo njegova vloga zavržena kot vloga neupravičene osebe.
Če je prijavitelj izobraževanje zaključil v tujini, kjer
se ocenjevalni sistem razlikuje od uradnega načina ocenjevanja v Republiki Sloveniji, mora predložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja
izobraževalna institucija, na kateri je prijavitelj zaključil
izobraževanje.
Izjave, ki so del razpisne dokumentacije, mora kandidat predložiti v primeru, da ustrezna institucija še ni
izdala dokazila o dokončani predhodni stopnji šolanja
ali potrdila o vpisu in ju bo kandidat predložil najkasneje
v roku in pod pogoji, določenimi v razpisu (in se ga v tem
primeru ne poziva ponovno k dopolnitvi). Vzorci izjav so
del razpisne dokumentacije in jih najdete ob prijavnih
obrazcih JPR-ŠTIP-2016.
Vlogi priložena dokumentacija se ne vrača.
13. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
A) Vloga mora biti predložena glavni pisarni:
– na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana v poslovnem času do 25. 4. 2016 oziroma najkasneje na ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka,
– v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne
odpiraj – Prijava na razpis štipendij 2016 z oznako
JPR-ŠTIP-2016,
– obvezno oznako vrste štipendij (npr.: Š-1),
– področja (npr. glasbene umetnosti; glejte še točko
3. tega razpisa),
– na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: ime in naslov.
B) Vloge za področje glasbe, baleta ali plesa za
podiplomski študij v tujini s pričetkom v spomladanskem
semestru 2016
Vloge za študij na področju glasbe baleta ali plesa,
ki jih kandidati zaradi študija, ki se prične v spomladanskem semestru 2016 oziroma kasnejših vabil s strani
šole zaradi izjemne nadarjenosti, ne morejo oddati do
konca razpisnega roka (potrebno je dokazilo), je izjemoma mogoče oddati do 30. 9. 2016. Po točki 13B tega
razpisa sta lahko podeljeni predvidoma do dve štipendiji
s pričetkom v spomladanskem semestru 2017, vendar
le, če to dovoljujejo tudi proračunske zmožnosti ministrstva. Kandidati morajo v tem primeru izpolnjevati vsa
razpisna določila, tudi vse razpisne pogoje določene
pod točko 4. in izpolnjevati razpisne kriterije pod točko
11., pri čemer ne veljajo izjeme glede datumov zaključka predhodne stopnje šolanja. Torej morajo kandidati
ob prijavi predložiti dokazilo o končani predhodni stopnji
študija. Poleg tega je potrebno priložiti dokazilo, da vloga ustreza izjemni obravnavi po točki 13B razpisa. Rok
za oddajo potrdil o vpisu je 1. 3. 2017. Pri obravnavi po
točki 13B razpisa ni rezervne liste. Vloga mora imeti poleg določil iz točke 13A razpisnega besedila navedeno
tudi, da gre za prijavo na točko 13B razpisnega besedila (npr. Ne odpiraj – prijava na razpis štipendij 2016
z oznako JPR-ŠTIP-2016, glasbene umetnosti, 13B).
V primeru, da vloga ne bo imela oznake 13B na ovojnici
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in v prijavnem obrazcu ali bo oddana do 25. 4. 2016, ne
bo izpolnjevala pogojev te točke razpisa.
14. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju iz nadaljnjega postopka
izločilo ter zavrglo:
– vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila na pošti oddana priporočeno do vključno 25. 4. 2016 (oziroma do
vključno 30. 9. 2016 za vloge pod točko 13B razpisnega
besedila) ali ni bila do tega dne predložena na vložišču
ministrstva.
Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je mogoče do
preteka razpisnega roka, z oznako na katero vlogo se
dopolnitev nanaša.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisna dokumentacija. Za nepopolno se šteje tudi
vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna
in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet dnevnem
roku.
Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba, se šteje
vloga kandidata, ki ne izpolnjuje pogojev pod točko 4
razpisnega besedila. Za vlogo, ki jo je dala neupravičena oseba se štejejo tudi vloge kandidata, ki se je
prijavil na razpis za dve ali več študijskih smeri na eni
izobraževalni ustanovi oziroma za isto študijsko smer
na več izobraževalnih ustanovah ali ki se hkrati prijavlja
na razpis sofinanciranja za štipendije JPR-ŠTIPD-2016.
Vloge, ki izpolnjujejo vse druge razpisne pogoje in
jim je priložena ustrezna izjava ter jih bodo prijavitelji
sami dopolnili s:
– potrdilom o dokončani predhodni stopnji šolanja
(z ustrezno povprečno oceno) do vključno 15. 7. 2016
(izjema ne velja za vloge pod točko 13B razpisnega
besedila);
– potrdilom o vpisu za šolsko leto 2016/2017 do
vključno 20. 10. 2016 oziroma do 1. 3. 2017, če se šolanje začne v spomladanskem semestru, se bodo obravnavale v postopku ocenjevanja vlog kot vloge, ki jih je
vložila upravičena oseba;
V primeru, da izbrani prijavitelj do omenjenih rokov ne bo predložil potrdila o dokončani stopnji šolanja
s povprečno oceno, določeno v tem razpisu; oziroma
potrdila o vpisu, se šteje, da je vlogo vložila neupravičena oseba. Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba se
šteje tudi vloga pod točko 13B razpisnega besedila, če
ne ustreza navedenim pogojem ali ne gre za prijavo na
podiplomski študij glasbe, baleta ali plesa, s pričetkom
v spomladanskem semestru 2017. Ministrstvo bo vloge,
ki jih ni vložila upravičena oseba, zavrglo.
V primeru, da izbran prijavitelj ni sprejet na izbran
študijski program, naveden v prijavi, oziroma v zahtevanem roku ne predloži dokazila o vpisu, ni upravičen do
financiranja in pogodba z njim ne bo sklenjena;
Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse
pogoje in kriterije razpisa.

Parc. št. (vse k.o.
Koper (2605))

ID znak

15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog se bo začelo 3. 5. 2016. Strokovno
presojo in ocenjevanje bo strokovna komisija izvedla
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih
projektov (Uradni list RS, št. 43/10).
Opozorilo!
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka razpisa, oznaka JPR-ŠTIP-2016, vezana na proračunske
zmogljivosti ministrstva, pristojnega za kulturo. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali
finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na
izvedbo postopka razpisa, je ministrstvo dolžno ukrepati
v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva.
16. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in
pojasnil in uradne ure
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Saša Jocič, Sasa.Jocic@gov.si, 01/369-58-94.
Uradne ure za Ministrstvo za kulturo so vsak dan od 9.
do 12. ure, v sredo od 14. do 16. ure.
Ministrstvo za kulturo
Ob-1756/16
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije,
Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in
šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija), v skladu
s 14. in 21. členom Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 in 14/15;
ZSPDSLS) in 30. členom Uredbe o ravnanju s stvarnim
premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 24/13 in 10/14;
USPDSLS), objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine po metodi javne dražbe
(nekdanja Srednja tehniška šola Koper)
I. Naziv in sedež organizatorja: zemljiškoknjižna
lastnica nepremičnine, ki je predmet prodaje, je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, ki je
tudi organizator javne dražbe. Pred selitvijo na novo
lokacijo je bila uporabnik kompleksa nepremičnin Srednja tehniška šola Koper – Scuola media tecnica di Capodistria, Izolska vrata 2, 6000 Koper, ki nepremičnine,
ki je predmet prodaje ne potrebuje več za izvrševanje
svojih nalog.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega
stvarnega premoženja države po metodi javne dražbe.
III. Opis predmeta prodaje: predmet pogodbe je
prodaja nepremičnine, stavbe št. 1619 (ID 2605-1619)
k.o. Koper, kot dela kompleksa stare lokacije Srednje
tehniške šole Koper, na nekdanjem naslovu Izolska
vrata 2, v starem mestnem jedru Kopra, stoječe na nepremičninah:

Vrsta rabe

Površina v m2

Zemljiškoknjižni lastnik

147/2

2605-147/2-0

Pozidano zemljišče

569

Republika Slovenija

148/1

2605-148/1-0

Pozidano zemljišče

422

Republika Slovenija

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Objekt (ID 2605-1619), nekdanja stavba šole, se
nahaja na parc. št. 147/2 in 148/1, k.o. Koper in je bil
zgrajen 1890 leta in bil kasneje obnovljen. V letu 2007
je bila zamenjana kritina in žlebovi. V letu 1992–93 so
bili urejeni prostori frizerskih salonov v pritličju. Leta
1980 je bila delno obnovljena fasada. Stavba št. 1619 ni
vpisana v zemljiško knjigo, vpisana je v kataster stavb,
v površini 1.262,10 m2., obseg stavbišča je 991,00 m2,
stavba je P+2.
Objekt ima tri etaže – pritličje in dve nadstropji.
V pritličju so prostori delavnice, pomožni prostori (hodniki, sanitarije, stopnišče) in trije frizerski saloni, v prvem
nadstropju so učilnice s pomožnimi prostori, v drugem
mansardnem nadstropju pa so bili prostori knjižnice.
Nosilna konstrukcija objekta je masivna kamnita. Temelji
so pasovni kamniti. Medetažne konstrukcije so armirano
betonske plošče. Strešna konstrukcija je lesena, delno
kovinska, dvokapna in prekrita z opečno kritino. Fasada
je klasično ometana in brizgana. Instalacijski razvodi so
v standardni izvedbi. Objekt je star in stanje je temu potrebno. Dokler je bil uporabljan, je bil vzdrževan. Sedaj
ga je potrebno obnoviti.
Nepremičnini parc. št. 147/2, 148/1, obe k.o. Koper (2605), glede na občinske odloke o namenski rabi
se nahajata na območju centralnih dejavnosti (oznaka
KC-44). Območje se nahaja znotraj območja razglašenega kulturnega spomenika lokalnega pomena-historično mestno jedro Koper (EŠD 235) – spomenik.
Predmetna nepremičnina se nahaja neposredno poleg
nepremičnin v lasti Mestne občine Koper in skupaj tvorijo zaokroženo celoto v mestnem jedru, in je primerno
za realizacijo projektov na področju vzgoje in izobraževanja.
Dostop do območja je omogočen po mestnih ulicah
in cestah tako z osebnim kot javnim vozilom. Soseska
je stanovanjska in poslovna, v soseski so prisotni vsi
ključni elementi mesta Koper. Soseska je opremljena
s kompletno komunalno infrastrukturo (elektrika, vodovod, kanalizacija, telefonsko omrežje). Objekt je dostopen neposredno z javne ceste.
V katastru je pri stavbi št. 1619, pripeta energetska
izkaznica št. 2014-50-28-2354 z veljavnostjo do 4. 10.
2024. Ogrevalni sistem ni več v funkciji, zato ni porabe
za zadnja leta in posledično se je izdelalo računsko
energetsko izkaznico. V primeru prenove in energetske
sanacije objekta bi bila potrebna izdelava razširjenega
energetskega pregleda stavbe in skladno z ugotovitvami
v pregledu tudi sanacija objekta. V tem primeru se priporoča prehod na ogrevanje na biomaso, izdelavo novih
instalacij za ogrevanje objekta, kot tudi izolacijo sten in
stropa z menjavo oken.
Skladno z Direktivo 2010/31/EU – priloga 1 se
stavba razvrsti v kategorijo: Stavbe namenjene izobraževanju.
Nepremičnina, ki se prodaja, je vključena v Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države
za organe državne uprave, pravosodne organe, javne
zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in
javne sklade za leto 2016 (Uradni list RS, št. 14/16, v nadaljevanju: OdRSPDZ16) in je predvidena za prodajo.
Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno, prosta stvari.
Za frizerski salon št. 1, učilnico št. 77 in prostor
št. 2, v pritličju, sta sklenjeni najemni pogodbi za določen
čas (do 31. 12. 2016 in do 31. 1. 2017) z odpovednim
rokom 30 dni.
IV. Predkupna pravica: na nepremičnini obstaja zakonita predkupna pravica občine po 85. členu Zakonu
o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02,
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8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09
– ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP) in Odloku o določitvi
območja predkupne pravice Mestne občine Koper (UO
17/03), iz česar izhaja, da Mestna občina Koper lahko
uveljavlja predkupno pravico skladno z ZUreP-1. O sami
ponudbi se bo Mestna občina Koper izjavila po izvedeni
javni dražbi na podlagi predložene najvišje dosežene
cene. Prodajalec mora pred sklenitvijo kupoprodajne
pogodbe pridobiti potrdilo občine, da na nepremičnini ne
uveljavlja predkupne pravice. Če občina potrdila ne izda
v 15 dneh od vložitve zahteve po predloženi ponudbi, se
šteje, da predkupne pravice ne uveljavlja.
V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v sejni sobi v 6.
nadstropju, dne 12. 4. 2016 ob 11. uri.
VI. Izklicna cena: za nepremičnino, ki je predmet
prodaje, je izklicna cena 620.544,00 EUR. Izklicno
ceno predstavlja ocenjena tržna vrednost nepremičnine po sodno zapriseženem cenilcu, ocenjevana po
stanju na dan 4. 2. 2016. Najnižji znesek višanja je
1.000,00 EUR. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje
zakonsko določenega 2 % davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
VII. Varščina: dražitelji morajo najpozneje do vključno petka, 8. 4. 2016 plačati varščino v višini 10 % izklicne cene, torej 62.054,40 EUR na podračun proračuna
Republike Slovenije EZR 01100-6300109972, sklic 18
33308-7200994-860111, z navedbo »Plačilo varščine
– Javna dražba STŠ Koper«. Varščina bo uspelemu
dražitelju vračunana v kupnino, drugim dražiteljem, ki
ne bodo uspeli na javni dražbi, pa se bo varščina brez
obresti vrnila v 15 dneh od zaključka javne dražbe na
njihov transakcijski račun. Plačilo varščine se šteje za
dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetne
nepremičnine. Ponudba veže dražitelja do zaključka
dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo
kakorkoli razveljaviti.
VIII. Izbira najugodnejšega dražitelja: Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom
varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k javni
dražbi in razpisne pogoje javne dražbe. Če je dražitelj
samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno,
če jih je več, pa je najugodnejši dražitelj tisti, ki ponudi
najvišjo ceno.
IX. Način in rok sklenitve pogodbe: prodajalec bo
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim dražiteljem,
če predkupni upravičenec ne bo uveljavljal predkupne
pravice v 30 dneh po zaključeni javni dražbi, za ceno,
doseženo na javni dražbi. Če predkupni upravičenec
izkoristi svojo predkupno pravico, bo najugodnejšemu
dražitelju vplačana varščina vrnjena. Če dražitelj v roku
15 dni na poziv prodajalca ne bo podpisal pogodbe, se
šteje, da je od nakupa odstopil in ima Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pravico zadržati vplačano
varščino.
X. Način in rok plačila kupnine: kupnino plača kupec
najkasneje v 30 dneh po prejemu pogodbe, na v pogodbi naveden račun prodajalca oziroma v več obrokih pod
pogojem zavarovanja, in sicer, pravna oseba z nepreklicno bančno garancijo, izplačljivo na prvi poziv brez
ugovora, oziroma fizična oseba z ustanovitvijo hipoteke
na nepremičnini. Plačilo kupnine v navedenem roku, je
bistvena sestavina pravnega posla. Uspešnemu dražitelju se varščina všteje v kupnino. Če kupnina ni plačana
v dogovorjenem roku, se pogodba šteje za razdrto.
XI. Izročitev nepremičnine v last in posest
Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh
stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in po-
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sest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi (izdaja ZK dovolila). Stroški
so: davek na promet nepremičnin (2 % od pogodbene
vrednosti), stroški sklenitve pravnega posla (notarska
overitev podpisa prodajalca) in stroški zemljiško knjižne realizacije (stroški priprave in vložitve ZK predloga,
preslikava listine, sodna taksa, i.d.); in jih plača kupec.
Drugi pogoji in pravila:
a. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Potrebno
je predložiti potrdilo o državljanstvu (državljani RS in
državljani držav članic EU), potni list ali osebno izkaznico oziroma dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti
nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe;
b. dražitelji, ki so pravne osebe ali s.p. morajo pred
dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku
ali overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme biti starejše od 30 dni od dneva objave razpisa. Tuji državljani
morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njihovi
državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo za slovenske državljane, če tega potrdila ne
morejo pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega
transakcijskega računa;
c. morebitni pooblaščenci dražiteljev, pravnih in fizičnih oseb, morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na dotični javni dražbi;
d. dražitelji morajo pred javno dražbo predložiti dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 30 dni, šteto
od dneve objave razpisa: 1. da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je ponudnik
pravna oseba ali s.p.; ali 2. da ponudnik ni v postopku
osebnega stečaja, če je ponudnik fizična oseba;
e. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo
o plačani 10 % varščini od izklicne cene za nepremičnino, za katero dražijo, s priloženo celotno številko računa
dražitelja in navedbo banke pri kateri je račun odprt, za
primer vračila varščine;
f. dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz alinej a. do e., bodo po sklepu komisije, ki
bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše
v zapisnik;
g. dražitelj pred nastopom na javni dražbi podpiše
izjavo, da se je seznanil s pravnim in dejanskim stanjem
nepremičnine ter da se strinja s pogoji razpisa;
h. dražitelj pred nastopom na javni dražbi predloži
parafiran in podpisan vzorec prodajne pogodbe z izpolnjenimi podatki o davčni številki oziroma ID številki za
DDV, EMŠO oziroma matični številki;
i. vzorec prodajne pogodbe in izjava iz g. in h.
sta objavljena na spletni strani MIZŠ http://www.
mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/ravnanje_s_
stvarnim_premozenjem/.
j. nepremičnina se na javni dražbi prodaja izključno
kot celota in po sistemu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane;
k. vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in
fotokopije osebnega dokumenta) je treba predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine;
l. izbira najugodnejšega dražitelja: javna dražba
se izvaja v skladu s predpisi o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Dražbo izvede pristojna komisija za izvedbo javne dražbe, ki jo je imenoval predstojnik upravljavca in ki opravi
izbor najugodnejšega dražitelja. Izbran je tisti dražitelj,
ki ponudi najvišjo ceno. Če sta dva ali več dražiteljev, ki
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dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, dokler
eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če je dražitelj samo eden, se
javna dražba kljub temu opravi za izklicno ceno. Javna
dražba za prodajo nepremičnin je končana, ko voditelj
dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, le dokler ni
končan zapisnik o poteku javne dražbe, katerega kopijo
prejme vsak dražitelj. Izbrani dražitelj po zaključku javne
dražbe sporoči še telefonsko številko.
m. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek prekine ali ustavi do
sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina brez obresti.
XII. Dodatne informacije v zvezi s pogoji prijave
dobijo interesenti na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kontaktna oseba Smilja Jarni, elektronski
naslov: Smilja.Jarni@gov.si, tel. 01/478-46-25.
Dodatne informacije v zvezi s predhodnim ogledom
nepremičnine in vpogledom v obstoječo projektno dokumentacijo se obrnite na Srednjo tehniško šolo Koper,
kontaktna oseba Nedjan Kastelic, tel. 040/421-866.
Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije
Ob-1757/16
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije,
Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in
šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija), v skladu
s 14. in 21. členom Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 in 14/15;
ZSPDSLS) in 30. členom Uredbe o ravnanju s stvarnim
premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 24/13 in 10/14;
USPDSLS), objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine po metodi javne dražbe
(nekdanji prostori Dijaškega doma 26. junij na
naslovu Železnikova 12 v Mariboru)
I. Naziv in sedež organizatorja: zemljiškoknjižna
lastnica nepremičnine, ki je predmet prodaje, je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, ki je
tudi organizator javne dražbe. Pred prenehanjem je bil
uporabnik nepremičnine Dijaški dom 26. junij, ki je prenehal in so od njegovega prenehanja prostori prazni in
namenjeni prodaji.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega
stvarnega premoženja države po metodi javne dražbe.
III. Opis predmeta prodaje:
Predmet pogodbe je prodaja posameznega dela
št. 6, stavbe št. 1586, k.o. Pobrežje (681), stoječe na
parc. št. 1251/1, k.o. Pobrežje (681) in, ki v naravi predstavlja poslovno stavbo na naslovu Železnikova ulica 12,
Maribor, v lasti Republike Slovenije do celote, vpisan
v zemljiško knjigo pod ID znakom 681-1586-6, k.o. Pobrežje (681), ID 5796533. Klasifikacija stavbe je 113001.
Pri splošnem skupnem delu ID 5389083, 105 – solastnina na splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini je
vknjižena solastninska pravica do 5836/10000-in v korist
vsakokratnega lastnika posameznega dela št. 6.
V naravi predstavlja posamezni del št. 6 stanovanjske prostore s št. 3, 4, 19, 20, 031, 032, 033, 101 – 124,
201 – 224, 226-228, 301-324, 326-328, 429 od kleti II
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do 4. nad. (od 1. do 7. etaže), v dejanski skupni površini
prodajanega dela 1451,80 m2, v deležu 57,30 % glede
na skupno površino stavbe, kar je na podlagi ponovno opravljenih dejanskih izmer zabeleženo v Pogodbi o medsebojnih pravicah in obveznostih solastnikov
objekta na Železnikovi 12 v Mariboru, sklenjeni dne
31. 8. 2015. Po tej pogodbi je delež prodajalca na splošnih skupnih delih skupne površine 199,1 m2 57,3 %.
Na posebnih skupnih delih prodajalec po isti pogodbi
nima deleža, so v izključni uporabi ostalih solastnikov,
kar je posebna ureditev z dogovorom solastnikov, ki je
drugačna od zemljiškoknjižnega vpisa pri osebnih skupnih delih, kjer ima sorazmeren delež vsakokratni lastnik
posameznega dela št. 6.
Nepremičnina se nahaja na desnem bregu Drave,
na območju starejših stanovanjskih in večstanovanjskih
objektov. V soseski se nahajajo še preostali objekti,
značilni za strnjeno mestno zazidavo: šole, trgovina,
zdravstveni dom, pošta, dom za ostarele. Urejena je
asfaltirana cesta, pločniki, javna razsvetljava, kanalizacijsko omrežje.
Objekt je bil zgrajen leta 1987 kot večstanovanjski dijaški dom etažnosti K1+K2+P+4. Stanje objekta
je v starosti primernem stanju, prostori že nekaj časa
niso v uporabi in so potrebni prenove (sanitarije, okna,
tlaki, stavbno pohištvo, skupni deli – fasada). Temelji
so izdelani kot AB pasovni. Nosilna konstrukcija je AB.
Medetažne konstrukcije so AB plošče. Predelne stene
so opečne. Streha je ravna AB hidroizolirana plošča.
Kleparski izdelki so izdelani iz pocinkane pločevine.
Fasada je obešena s polmontažnimi minimalno toplotnoizoliranimi AB paneli. Tlaki so izdelani v keramičnih
ploščicah, vinaz ploščah. Stene so ometane, kitane,
opleskane z oljno bravo in slikane. Stropovi so ometani,
kitani in slikani. Okna so lesena vezana, manjši del oken
je PCV zastekljen z 2 slojnim TI stekom. Vrata so lesena pleskana s plohastimi podboji. Objekt je priključen
na vodovodno, kanalizacijsko, električno in toplovodno
omrežje-daljninsko ogrevanje s kotlovnico na Železnikovi 16 (upravnik Staninvest).
V katastru pri stavbi še ni pripeta energetska izkaznica, vendar je že izdelana, pod št. 2015-57-74-33670
in velja do 28. 12. 2025. Stavba je potrebna celovite
obnove glede porabe energije (izolacija ovoja stavbe,
zamenjava oken in steklenih površin, vgradnja sistemov
za zmanjšanje porabe energije in sisteme URE in OVE).
Stavba se skladno z Direktivo 2010/31/EU razvrsti v kategorijo: druge vrste stavba, ki je porabnik energije.
Nepremičnina, ki se prodaja, je vključena v Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države
za organe državne uprave, pravosodne organe, javne
zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in
javne sklade za leto 2016 (Uradni list RS, št. 14/15, v nadaljevanju: OdRSPDZ16) in je predvidena za prodajo.
Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno, prosta oseb in stvari.
IV. Predkupna pravica:
Na nepremičnini ne obstaja predkupna pravica etažnih lastnikov po 124. členu Stvarnopravnega zakonika
– gre za nepremičnino, ki ima več kot 5 posameznih
delov.
V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v sejni sobi v 6.
nadstropju, dne 12. 4. 2016 ob 14. uri.
VI. Izklicna cena: za nepremičnino, ki je predmet
prodaje, je izklicna cena 581.000,00 EUR. Izklicno
ceno predstavlja ocenjena tržna vrednost nepremičnine po sodno zapriseženem cenilcu, ocenjevana po
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stanju na dan 26. 11. 2016. Najnižji znesek višanja je
1.000,00 EUR. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje
zakonsko določenega 2 % davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
VII. Varščina: dražitelji morajo najpozneje do vključno petka, 8. 4. 2016 plačati varščino v višini 10 % izklicne cene, torej 58.100,00 EUR na podračun proračuna
Republike Slovenije EZR 01100-6300109972, sklic 18
33308-7200994-860112, z navedbo »plačilo varščine –
Javna dražba Železnikova 12«. Varščina bo uspelemu
dražitelju vračunana v kupnino, drugim dražiteljem, ki
ne bodo uspeli na javni dražbi, pa se bo varščina brez
obresti vrnila v 15 dneh od zaključka javne dražbe na
njihov transakcijski račun. Plačilo varščine šteje za dano
ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetne nepremičnine. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe
in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli
razveljaviti.
VIII. Izbira najugodnejšega dražitelja: izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom
varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k javni
dražbi in razpisne pogoje javne dražbe. Če je dražitelj
samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno,
če jih je več, pa je najugodnejši dražitelj tisti, ki ponudi
najvišjo ceno.
IX. Način in rok sklenitve pogodbe: prodajalec bo
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim dražiteljem,
za ceno, doseženo na javni dražbi. Če dražitelj v roku
15 dni na poziv prodajalca ne bo podpisal pogodbe, se
šteje, da je od nakupa odstopil in ima Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pravico zadržati vplačano
varščino.
X. Način in rok plačila kupnine: kupnino plača kupec
najkasneje v 30 dneh po prejemu pogodbe, na v pogodbi naveden račun prodajalca oziroma v več obrokih pod
pogojem zavarovanja, in sicer, pravna oseba z nepreklicno bančno garancijo, izplačljivo na prvi poziv brez
ugovora, oziroma fizična oseba z ustanovitvijo hipoteke
na nepremičnini. Plačilo kupnine v navedenem roku, je
bistvena sestavina pravnega posla. Uspešnemu dražitelju se varščina všteje v kupnino. Če kupnina ni plačana
v dogovorjenem roku, se pogodba šteje za razdrto.
XI. Izročitev nepremičnine v last in posest: po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se
bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi (izdaja ZK dovolila). Stroški so: davek na
promet nepremičnin (2 % od pogodbene vrednosti), stroški sklenitve pravnega posla (notarska overitev podpisa
prodajalca) in stroški zemljiško knjižne realizacije (stroški priprave in vložitve ZK predloga, preslikava listine,
sodna taksa, i.d.); in jih plača kupec.
Drugi pogoji in pravila:
a. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Potrebno
je predložiti potrdilo o državljanstvu (državljani RS in
državljani držav članic EU), potni list ali osebno izkaznico (ob predložitvi posredovati fotokopijo obeh strani)
oziroma dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe;
b. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo
o plačanih davkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki
na dan dražbe ne sme biti starejše od 30 dni od dneva
objave razpisa. Tuji državljani morajo priložiti potrdilo,
ki ga izdajo institucije v njihovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske
državljane, če tega potrdila ne morejo pridobiti, pa lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in
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materialno odgovornostjo izjavljajo, da v zadnjih šestih
mesecih niso imeli blokiranega transakcijskega računa;
c. morebitni pooblaščenci dražiteljev, pravnih in fizičnih oseb, morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na dotični javni dražbi;
d. dražitelji morajo pred javno dražbo predložiti dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 30 dni, šteto
od dneve objave razpisa: 1. da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je ponudnik
pravna oseba ali s.p.; ali 2. da ponudnik ni v postopku
osebnega stečaja, če je ponudnik fizična oseba;
e. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo
o plačani 10 % varščini od izklicne cene za nepremičnino, za katero dražijo, s priloženo celotno številko računa
dražitelja in navedbo banke pri kateri je račun odprt, za
primer vračila varščine;
f. dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev
iz alinej a. do e., bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v zapisnik;
g. dražitelj pred nastopom na javni dražbi podpiše
izjavo, da se je seznanil s pravnim in dejanskim stanjem
nepremičnine ter da se strinja s pogoji razpisa;
h. dražitelj pred nastopom na javni dražbi predloži
parafiran in podpisan vzorec prodajne pogodbe z izpolnjenimi podatki o davčni številki oziroma ID številki za
DDV, EMŠO oziroma matični številki;
i. vzorec prodajne pogodbe in izjava iz g. in h. sta
dražiteljem na voljo na spletni strani MIZŠ http://www.
mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/ravnanje_s_
stvarnim_premozenjem/;
j. nepremičnina se na javni dražbi prodaja izključno
kot celota, po sistemu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane;
k. vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in
fotokopije osebnega dokumenta) je treba predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine;
l. Izbira najugodnejšega dražitelja: javna dražba
se izvaja v skladu s predpisi o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Dražbo izvede pristojna komisija za izvedbo javne dražbe, ki jo je imenoval predstojnik upravljavca in ki opravi
izbor najugodnejšega dražitelja. Izbran je tisti dražitelj,
ki ponudi najvišjo ceno. Če sta dva ali več dražiteljev, ki
dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, dokler
eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če je dražitelj samo eden, se
javna dražba kljub temu opravi za izklicno ceno. Javna
dražba za prodajo nepremičnin je končana, ko voditelj
dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, le dokler ni
končan zapisnik o poteku javne dražbe, katerega kopijo
prejme vsak dražitelj. Izbrani dražitelj po zaključku javne
dražbe sporoči še telefonsko številko;
m. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek prekine ali ustavi do
sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina brez obresti.
XII. Dodatne informacije v zvezi s pogoji prijave
dobijo interesenti na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kontaktna oseba Smilja Jarni, elektronski
naslov: Smilja.Jarni@gov.si, tel. 01/478-46-25; dodatne
informacije v zvezi s stanjem objekta in vpogledom
v obstoječo dokumentacijo dobijo interesenti pri Janiju
Topolovcu, elektronski naslov: Janez.Topolovec@gov.si,
tel. 01/478-47-31, gsm: 041/728-081.
Dodatne informacije v zvezi s predhodnim ogledom
nepremičnine se obrnite na Tehniški šolski center Mari-
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bor, kontaktna oseba Srečko Vidovič, vodja MIC, e-naslov: srecko.vidovic@guest.arnes.si, tel. 02/229-57-71.
Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije
Ob-1771/16
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji),
Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov
(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 programski razpis
za izbor kulturnih programov/projektov
na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih bo
v letu 2016 sofinanciral Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti
(v nadaljevanju: razpis Ljubljana PrP-2016)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.
1. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti
Predmet razpisa Ljubljana PrP-2016 je sofinanciranje programov/projektov kulturnih društev (v nadaljevanju: programi/projekti), ki so:
– redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja
in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;
– skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna
dejavnost, folklorna dejavnost, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost/sodobni načini
umetniškega izražanja, literarna dejavnost.
2. Cilji razpisa
Spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana s sofinanciranjem programov/projektov kulturnih društev in njihovih zvez.
Zagotavljanje enakomernega razvoja kulturnih dejavnosti, pri čemer je kulturno udejstvovanje omogočeno vsem, ki delujejo na območju ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti.
3. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa
Ljubljana PrP-2016, znaša 229.269,00 EUR. Vrednost
vseh razpoložljivih sredstev se lahko spremeni v skladu
s spremembami proračuna Mestne občine Ljubljana za
leto 2016.
Razdeljenih bo najmanj 90 % razpoložljivih sredstev.
4. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016.
5. Roki razpisa: Javni razpis Ljubljana PrP-2016
začne teči 25. 3. 2016 in se zaključi 25. 4. 2016.
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6. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa je dostopna na domači strani JSKD: www.jskd.si, in obsega:
– besedilo razpisa Ljubljana PrP-2016
– prijavne obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju);
B (podatki o delu društva); C (finančni načrt); D (celoletna programska dejavnost), E (prijava projekta).
7. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna
društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Mestne občine Ljubljana. Upravičene osebe morajo imeti
status pravne osebe na območju Mestne občine Ljub
ljana. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli
drug razpis Mestne občine Ljubljana do teh sredstev po
tem razpisu niso upravičene.
Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi
njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na
primerljiv način kot javne zavode in je sestavljen iz rednih
(celoletnih) programskih dejavnosti, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže v celoto.
Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti,
za katere se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeritev
svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, ex
tempore), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih
možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov,
nakup opreme, itd.).
Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert,
gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo, ipd.).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov
finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).
8. Pogoji razpisa
Vloge na razpis Ljubljana PrP-2016 lahko predložijo
upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:
– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem
področju in so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin
v Sloveniji na območju Mestne občine Ljubljana (datum
se ugotavlja v registru AJPES),
– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov
in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo
s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora
omogočil javno dostopnost.
Popolne vloge na razpis Ljubljana PrP-2016 morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni
podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu društva), C (finančni načrt), obrazec D (celoletna programska dejavnost), obrazec E (prijava projekta),
– vsebujejo obvezne priloge.
Vloga je popolna, če:
– je predložena na prijavnih obrazcih razpisa Ljub
ljana PrP-2016,
– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge,
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku,
– vsebina mora biti razvidna zgolj iz obrazca,
– je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
9. Izpolnjevanje pogojev razpisa
Izpolnjevanje pogojev razpisa Ljubljana PrP-2016:
Po preteku razpisnega roka, komisija za odpiranje
vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.
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Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka
izločene vse vloge:
– ki niso bile oddane v razpisnem roku,
– ki niso popolne,
– ki jih ni vložila upravičena oseba.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj
vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po
določilih prvega odstavka 11. točke tega razpisa.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih
ni vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, ki kljub
pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
10. Kriteriji razpisa
Predložene vloge bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov/projektov javnega programskega razpisa Ljubljana PrP-2016 presojala in ocenjevala strokovno programska komisija, ki jo imenuje direktor
JSKD. Merila so dostopna na domači strani sklada:
www.jskd.si.
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi in
projekti, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.
11. 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 25. 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.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno
označena po predlogi.
Posamezni predlagatelj lahko na razpis predloži
eno vlogo. Če v društvu deluje več samostojnih sekcij
morajo biti v enem ovitku predlogi za vsako posamezno
sekcijo (glasbena, gledališka …) z izdelanim finančnim
načrtom za sekcijo in skupnim finančnim načrtom za celotno dejavnost društva, oziroma največ tri predloge za
prijavo projektov. Vloga mora ustrezati določilom prvega
odstavka 8. točke.
Predlagatelj lahko odda vlogo za sofinanciranje celoletne programske dejavnosti ali sofinanciranje posameznega projekta.
Hkratna prijava programa in projekta istega predlagatelja se izključujeta.
Vsebina programa oziroma projekta je avtorsko
delo prijavitelja.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja
z vsemi pogoji in merili razpisa Ljubljana PrP-2016.
12. Dopolnjevanje vlog
Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisanem
roku, kot velja za pošiljanje vlog, in sicer s priporočeno
pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne
odpiraj – Vloga na razpis Ljubljana-PrP-2016« – z obvezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Če bo vloga formalno nepopolna, bo predlagatelj
pozvan, da v določen roku vlogo dopolni. Če predlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, bo vloga
zavržena s sklepom.
13. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta: Andreja Repar, oi.Ljubljana@jskd.si, 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.
14. Obravnava vlog in obveščanje o izboru: strokovna presoja vlog, prispelih na razpis Ljubljana-PRP-2016,
bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
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poziva in javnega razpisa za izbor kulturnih programov in
kulturnih projektov ter Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil
v tridesetih dneh po zasedanju in odločitvi strokovno
programske komisije.
15. Izdaja odločb: JSKD bo odločbe izdala po sprejetju finančnega načrta in programa dela JSKD za leto
2016.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-1735/16
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98, 45/99, 113/07 in 71/08), Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža (Uradni list
RS, št. 66/07, 51/10 in 29/11), Pogojev, meril in kriterijev
za vrednotenje športnih programov v Občini Straža, Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2016 (Uradni list
RS, št. 105/15) in 6. člena Statuta Občine Straža (Uradni
list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) in Letnega programa
športa v Občini Straža za leto 2016, objavlja Občina
Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža
javni razpis
za financiranje programov športa v Občini Straža
za leto 2016
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev: predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov športa v Občini Straža v višini 46.322,00 EUR, iz
proračunske postavke 18027.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci
športnih programov:
– registrirana športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za
posamezna področja oziroma športne panoge,
– javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na
javni razpis:
– da imajo sedež v Občini Straža,
– da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
– da izvajajo program športne aktivnosti, ki so vključene v občinski športni program,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo za določene programe zagotovljeno redno vadbo najmanj 36 tednov v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članih, registriranih
tekmovalcih in imajo urejeno, dokumentacijo v skladu
z zakonom, ki ureja društva, ter da delujejo v skladu
z zakonom,
– da občini redno posredujejo podatke o članstvu,
poročila o organizaciji programov in doseženih rezultatih
ter plan načrtovanih aktivnosti,
– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa,
– izvajati morajo programe, ki so v letnem programu športa,
– aktivno morajo skozi vse leto sodelovati in doprinesti k razvoju športnih programov,
– skrbeti oziroma zagotavljati morajo, da se v njihove programe vključuje čim več občanov občine,
– skrbeti morajo za športno vzgojo občanov Občine
Straža,
– v tekočem letu morajo za občane na domačem
področju organizirati enkrat letno predstavitev oziroma
prireditev,

– skozi vse leto morajo upravičenci sodelovati z občino in pomagati pri organizaciji dogajanj, ki jih organizira občina,
– redno morajo poročati o svojih dejavnostih občini in pošiljati članek za objavo v občinskem glasilu
Stražan.
4. V letu 2016 bomo sofinancirali naslednje vrste
in dejavnosti opredeljene v letnem programu športa
v Občini Straža.
Zap.
št.
I.
II.
III.
IV.

Nameni po merilih

Znesek v € za
leto 2016
Športna vzgoja otrok in mladine
11.824,00
Kakovostni šport
15.464,00
Vrhunski šport
5.547,00
Športna rekreacija-rekreativna
dejavnost odraslih
7.492,00
V.
Športne prireditve
5.995,00
Skupaj za razpis
46.322,00
Športna društva in njihova združenja imajo pod
enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega
programa športa. Izbrane programe športa bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika o vrednotenju športnih
programov v Občini Straža in letnega programa športa
v Občini Straža. Dodeljena sredstva bodo namenjena za
sofinanciranje programov športa v letu 2016.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge
in način prijave.
Prijavitelji morajo prijavo oddati do 18. 4. 2016 na
naslov: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene
z »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – šport 2016«. Na
hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
Prijava mora biti izdelana na prijavnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika (Občine Straža). Priložen mora biti natančen opis prijavljenih programov
z vsemi zahtevanimi podatki, ter dokazila o izpolnjevanju
pogojev, navedenih v 2. in 3. točki tega razpisa.
6. Datum odpiranja in postopek obravnave vlog
Prispele vloge bo 19. 4. 2016 odprla komisija, ki jo
imenuje župan. Vloge bo pregledala komisija, ter ugotovila ali je posamezna vloga pravočasna, ali jo je vložila
upravičena oseba in ali je popolna. Če ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni.
Vse popolne in pravočasne vloge komisija obravnava in
pripravi predlog izbire programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev za športne programe. Sklep o izbiri
programa in delitvi razpoložljivih proračunskih sredstev
sprejme župan na podlagi predloga komisije. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje
v roku 30 dni po zaključku postopka. Občina Straža bo
z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju
športnih programov. Občina Straža lahko javni razpis
brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
Vloge, ki niso pravočasne, popolne ali jih ni vložila
upravičena oseba, se s sklepom zavržejo.
7. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne obrazce za prijavo
in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na
naslovu: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža,
v času uradnih ur in na spletni strani Občine Straža,
www.obcina-straza.si.
Za dodatne informacije prijavitelji zaprosijo preko elektronske pošte na naslovu: andreja.kren@obcina-straza.si ali preko tel. 07/38-48-556.
Občina Straža
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Ob-1736/16
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov
organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti
občanov in njihovih združenj v Občini Straža (Uradni
list RS, št. 71/07), Pogojev in meril za vrednotenje programov organizaciji in društev na področju humanitarnih
dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti
občanov in njihovih združenj v Občini Straža, Odloka
o proračunu Občine Straža za leto 2015 (Uradni list RS,
št. 105/15) in 6. člena Statuta Občine Straža (Uradni list
RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13), objavlja Občina Straža,
Ulica talcev 9, 8351 Straža
javni razpis
za financiranje programov organizacij in društev
na področju humanitarnih dejavnosti, ter društev
interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in
njihovih združenj v Občini Straža za leto 2016
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev: predmet razpisa je sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti
občanov in njihovih združenj v Občini Straža v višini
10.070,00 EUR iz proračunske postavke 18023.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci
programov:
– organizacije, društva, združenja in zveze, ki so
registrirane za izvajanje humanitarnih dejavnosti, ter
interesnih in stanovskih dejavnosti.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na
javni razpis:
– da imajo sedež ali stalno prebivališče v Občini
Straža,
– društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti imajo lahko sedež tudi izven območja Občine
Straža, njihovi člani pa morajo biti tudi občani Občine
Straža,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani
članarini in ostalo dokumentacijo,
– da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizacijo programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
4. V letu 2016 bomo sofinancirali naslednje programe:
– programi neprofitnih izvajalcev na področju humanitarnih dejavnosti,
– programi vseh ostalih neprofitnih izvajalcev, ki
imajo svoj sedež v Občini Straža,
– programi organizacij, društev, združenj in zvez, ki
imajo svoj sedež izven območja Občine Straža.
Kulturna in športna društva ne morejo sodelovati
na tem razpisu. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti,
ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov
in njihovih združenj v Občini Straža. Dodeljena sredstva
bodo namenjena za sofinanciranje programov v letu
2016.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge
in način prijave
Prijavitelji morajo prijavo oddati do 18. 4. 2016 na
naslov: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene
z »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – humanitarna,
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interesna, stanovska 2016«. Na hrbtni strani mora biti
naveden naslov prijavitelja.
Prijava mora biti izdelana na prijavnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika (Občine Straža). Priložen mora biti natančen opis prijavljenih programov
z vsemi zahtevanimi podatki, ter dokazila o izpolnjevanju
pogojev, navedenih v 2. in 3. točki tega razpisa. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala.
6. Datum odpiranja in postopek obravnave vlog:
komisija, ki jo imenuje župan, bo 19. 4. 2016 odprla
vloge in zapisniško naredila seznam vseh prispelih vlog
po predlagateljih in vsebinah. Izvajalci, ki bodo v razpisnem roku poslali nepopolne vloge, jih bodo morali na
poziv Občine Straža, v roku 8 dni, dopolniti. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje
v roku 30 dni po zaključku postopka. Občina Straža bo
z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju
programov. Občina Straža lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev.
7. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne obrazce za prijavo
in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na
naslovu: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža,
v času uradnih ur in na spletni strani Občine Straža,
www.obcina-straza.si.
Za dodatne informacije prijavitelji zaprosijo preko elektronske pošte na naslovu: andreja.kren@obcina-straza.si ali preko tel. 07/38-48-556.
Občina Straža
Ob-1737/16
Na podlagi Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Straža (Uradni list RS,
št. 66/07), Meril in kriterijev za vrednotenje programov
na področju kulture v Občini Straža, Odloka o proračunu
Občine Straža za leto 2016 (Uradni list RS, št. 105/15) in
6. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07,
27/08 in 38/13), objavlja Občina Straža, Ulica talcev 9,
8351 Straža
javni razpis
za financiranje kulturnih programov v Občini
Straža za leto 2016
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev: predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih programov v Občini Straža v višini 17.119,00 EUR iz proračunske postavke 18007 sofinanciranje programov društev
na področju kulture in 18043 Kulturne prireditve.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci
kulturnih programov:
– društvo, ki ima registrirano kulturno dejavnost,
– samostojni ustvarjalci na področju kulture,
– zasebniki, ki delujejo na področju ustvarjanja in
posredovanja kulturnih vrednot, ter so njihovi kulturni
programi v interesu občine in so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za
kulturo,
– javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju kulture,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na
javni razpis:
– da imajo sedež ali stalno prebivališče v Občini
Straža,
– da so registrirani za opravljanje programov na
področju kulturne,
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– da izvajajo programe kulture, ki so vključeni v občinski kulturni program,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske
(sklenjene najemne pogodbe), kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članih in imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom, ki ureja društva
(velja za društva), ter da delujejo v skladu z zakonom,
– da občini redno posredujejo podatke o članstvu,
poročila o organizaciji programov in doseženih rezultatih, plan načrtovanih aktivnosti, ter evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa.
4. V letu 2016 bomo sofinancirali naslednje programe:
– ljubiteljska kulturna dejavnost (redna dejavnost
društva, sofinanciranje pevskih zborov, glasbene dejavnost, sofinanciranje gledaliških, lutkovnih, recitacijskih,
folklornih, plesnih, likovnih in fotografskih skupin, sofinanciranje likovne kolonije, kulturne prireditve v občini),
– strokovno izpopolnjevanje kadrov.
Kulturna društva in njihova združenja imajo pod
enakimi pogoji prednost pri izvajanju kulturnih programov. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi
Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v Občini
Straža. Dodeljena sredstva bodo namenjena za sofinanciranje programov v letu 2016.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge
in način prijave.
Prijavitelji morajo prijavo oddati do 18. 4. 2016 na
naslov: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene
z »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – kultura 2016«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
Prijava mora biti izdelana na prijavnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika (Občine Straža). Priložen mora biti natančen opis prijavljenih programov
z vsemi zahtevanimi podatki, ter dokazila o izpolnjevanju
pogojev, navedenih v 2. in 3. točki tega razpisa.
6. Datum odpiranja in postopek obravnave vlog
Prispele vloge bo 19. 4. 2016 odprla komisija, ki
jo imenuje župan. Vloge bo pregledala občinska uprava, ter ugotovila ali je posamezna vloga pravočasna,
ali jo je vložila upravičena oseba in ali je popolna. Če
ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku osmih
dni ustrezno dopolni. Vse popolne in pravočasne vloge
komisija obravnava in pripravi predlog izbire programov
in predlog delitve razpoložljivih sredstev za kulturne
programe. Sklep o izbiri programa in delitvi razpoložljivih
proračunskih sredstev sprejme župan na podlagi predloga komisije. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključku postopka.
Občina Straža bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo
o sofinanciranju kulturnih programov. Občina Straža lahko javni razpis brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali
razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
Vloge, ki niso pravočasne, popolne ali jih ni vložila
upravičena oseba, se s sklepom zavržejo.
7. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne obrazce za prijavo
in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na
naslovu: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža,
v času uradnih ur in na spletni strani Občine Straža,
www.obcina-straza.si.
Za dodatne informacije prijavitelji zaprosijo preko elektronske pošte na naslovu: andreja.kren@obcina-straza.si ali na tel. 07/38-48-556.
Občina Straža
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Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07,
56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah
(Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) ter na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto
2016 (Uradni list RS, št. 18/16) Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota objavlja
javni razpis
za izbiro kulturnih programov, ki jih bo v letu 2016
sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je
sofinanciranje kulturnih programov (v nadaljevanju: programov) v Mestni občini Murska Sobota (v nadaljevanju:
MOMS), ki jih bodo izvajalci programov realizirali v letu
2016.
2. Razpisna področja in cilji
Razpis se nanaša na sofinanciranje programov
v letu 2016 na naslednjih področjih:
– glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna),
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– plesna dejavnost,
– fotografska, filmska in video dejavnost,
– likovna dejavnost,
– literarna dejavnost,
– večzvrstna dejavnost.
Namen razpisa je sofinancirati redno dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev, ki se ukvarjajo s kulturo in
umetnostjo ter delujejo v MOMS.
Cilj razpisa je podpreti programe delovanja društev
na področju kulture v letu 2016. MOMS bo sofinancirala
stroške priprave in izvedbe programov kulturnih društev,
ki jih bodo izvajalci v celoti izvedli v letu 2016 na območju MOMS. Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje
projektov in prireditev kulturnih izvajalcev.
3. Splošni pogoji
Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva na območju MOMS. Pravne osebe, ki so program
prijavile na katerikoli drug razpis MOMS oziroma imajo
drugače zagotovljena proračunska sredstva, do sredstev po tem razpisu niso upravičene.
Na javni razpis se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna
društva oziroma posamezne sekcije ali skupine v okviru
društva. Prijavitelj mora zadostiti naslednjim pogojem
na javnem razpisu:
– je registriran za opravljanje kulturno-umetniških
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin;
– ima sedež v MOMS;
– opravlja dejavnost na neprofitni osnovi;
– ima potrjen program s strani izvršnega organa
društva;
– deluje na področju kulture najmanj eno leto.
Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11 – UPB2).
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje
razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog,
ki jo imenuje župan MOMS. Komisija za odpiranje vlog
bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev,
prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev
programov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
5. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost
razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa je 8.750,00 EUR. Sredstva so predvidena v pro-
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računu MOMS za leto 2016 na proračunski postavki
18033002 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev,
konto 4120-00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam.
6. Splošni in prednostni razpisni kriteriji
Prijave bodo vrednotene po naslednjih splošnih
kriterijih:
– podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim društvom, ki delujejo na območju MOMS;
– podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za promocijo Murske Sobote in splošen kulturni razvoj MOMS;
– povečanje dostopnosti programov občinstvu na
območju MOMS;
– povečanje raznolikosti kulturnih programov na
območju MOMS.
Splošni in prednostni kriteriji
Kriteriji za izbiro programov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vsebina, obseg in pomen programa
za kulturni razvoj v MOMS
Kakovost in učinkovitost programa
Celovitost, realnost in gospodarnost
programa
Referenca predlagatelja in
posameznikov, ki so udeleženi
v izvedbi
Povečanje dostopnosti programov
občinstvu na območju MOMS
Prispevek k pestrosti kulturnega
dogajanja in promociji MOMS
Stopnja dosežene lastne
ustvarjalnosti
Odmevnost programa – vplivno
območje (občinsko, regijsko,
državno, mednarodno)
Predviden način predstavitve
programa
Dolgoročni pomen programa
Skupaj

Najvišje
št. točk
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2016. Zadnji rok
za predložitev zahtevka in poročila je 1. 12. 2016.
8. Rok razpisa: razpis je odprt od 25. 3. 2016 do
4. 5. 2016.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
Prijavitelj mora ob prijavi programa na javni razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec,
– podpisan vzorec pogodbe o sofinanciranju programa.
Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo
na vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, vsak delavnik od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do
15.30 in ob petkih od 8. do 13.30 ali na spletnih straneh
Mestne občine Murska Sobota: www.murska-sobota.si.
10. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in
mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko
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ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: Kulturni programi
2016 – dejavnost«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne
bodo upoštevane. Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
11. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje
vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici
z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna
vloga: Kulturni programi 2016 – dejavnost« z obvezno
navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Komisija za odpiranje vlog bo začela vloge odpirati
5. maja 2016. V primeru nepopolno izpolnjene vloge
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec
v roku 5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do
določenega roka dopolni vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga
s sklepom zavržena. Strokovna presoja pravočasnih in
popolnih vlog, ki so jih podale upravičene osebe, bo potekala po poteku razpisnega roka. Na podlagi predloga
strokovne komisije bodo prijavitelji najkasneje v roku
dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obveščeni
o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe
in dodelitvi sredstev.
Mestna občina Murska Sobota lahko javni razpis po
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi
ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.
13. Dodatne informacije: vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali
po telefonu vsak delavnik, med 8. in 9. uro na Oddelku
za negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska
Sobota, tel. 02/525-16-24 (Darja Potočnik) ali na naslovu: darja.potocnik@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0008/2016-3

Ob-1739/16

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah
(Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) ter na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto
2016 (Uradni list RS, št. 18/16) Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota objavlja
javni razpis
za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2016
sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih
projektov (v nadaljevanju: projekti), ki jih bodo prijavitelji
izvajali v letu 2016 na področju kulture na območju Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: MOMS).
Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na
naslednjih področjih:
– uprizoritvene umetnosti,
– glasbene umetnosti,
– vizualne umetnosti,
– knjiga in založništvo,
– na drugih področjih (iz 4. člena ZUJIK).
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Sofinanciranje kulturnih projektov je razdeljeno v 3
sklope:
– kulturni projekti v ožjem mestnem središču,
– kulturni projekti v času Festivala soboški dnevi,
– ostali kulturni projekti.
2. Namen in cilj razpisa: namen razpisa je finančno
podpreti raznovrstne kulturne projekte, ki bodo popestrili
raznolikost kulturne ponudbe ter spodbujali aktivnosti
na področju kulture, katerih realizacija bo imela ugodne
učinke na vzpodbujanje razvoja kulture v MOMS. Cilj
razpisa je podpreti projekte na področju kulture v letu
2016, ki se bodo izvajali v MOMS in so usmerjeni v razvoj in dostopnost kulture v MOMS.
3. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje
kulturne dejavnosti (kulturna društva, zasebni zavodi ali
druge organizacije na področju kulture ter organizacije
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture) in fizične osebe (ki se ukvarjajo ljubiteljsko s kulturo
ali osebe s statusom kulturnega ustvarjalca za področje
profesionalne kulture), ki se ukvarjajo z ustvarjanjem in
posredovanjem javnih kulturnih dobrin,
– pravne osebe, ki imajo sedež v MOMS in fizične
osebe, ki imajo stalno prebivališče v MOMS,
– projekti vezani na M0MS.
Prijavitelj, ki se prijavlja na razpis, mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do MOMS, če je v preteklih letih prejel sredstva iz
proračuna MOMS,
– prijavlja projekt, ki je nepridobitnega značaja,
– prijavlja projekt, ki je predmet razpisa,
– ima zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega projekta,
– prijavitelj lahko z istim projektom kandidira samo
na en javni razpis v MOMS,
– da se na povabilo MOMS brezplačno vključi v promocijske aktivnosti, ki jih organizira MOMS,
– pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list
RS, št. 69/11 – UPB2).
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo
projekte, ki bodo izvajani v letu 2016. Če prijavitelj pripravi dva ali več projektov, jih mora oddati ločeno.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji:
– ki so za isti namen 100 % sofinancirana iz drugih
sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna,
– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča
ali dokončno odločbo drugega pristojnega organa začet
sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek prisilne
poravnave ali likvidacije,
– ki imajo neporavnane obveznosti do MOMS,
– za katere velja omejitev poslovanja po Zakonu
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11 – UPB2).
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan MOMS. Komisija
za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter
vlog predlagateljev, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih
kriterijev.
5. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjenih za predmet razpisa je 17.500,00 EUR. Sredstva so predvidena v proračunu MOMS na proračunski

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
postavki 18033003 Sofinanciranje projektov kulturnih
društev in ustanov, konto 4120-00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam in 4133-02 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in
storitve.
MOMS lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez
kakršnihkoli posledic razveljavi, razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev ter v primeru nezadostnega števila prijaviteljev, prerazporedi sredstva iz enega sklopa
v drugi sklop.
Mestna občina Murska Sobota bo v letu 2016 sofinancirala naslednje sklope kulturnih projektov:
Oznaka
sklop 1
sklop 2

sklop 3
Skupaj:

Razpisno področje
kulturni projekti v ožjem
mestnem središču
kulturni projekti – Festival soboški dnevi od
24. 6. 2016 do 1. 7. 2016
ostali kulturni projekti

Višina razpisanih sredstev v €
3.500,00
3.000,00

11.000,00
17.500,00

6. Splošni in prednostni razpisni kriteriji
6.1 Splošni kriteriji za izbiro projektov
– vsebina, obseg, usklajenost in pomen projekta za
kulturni razvoj v MOMS,
– kakovost in učinkovitost projekta,
– celovitost, realnost in gospodarnost projekta,
– nekomercialen značaj projekta,
– dolgoročni pomen projekta,
– reference predlagatelja in posameznikov, ki so
udeleženi v izvedbi, za kakovostno izvedbo projekta,
– realno ovrednoten in uravnotežen projekt,
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi.
6.2 Prednostni razpisni kriteriji
Na razpisnih področjih bodo prednostno obravnavani projekti, ki poleg splošnih kriterijev izpolnjujejo
tudi prednostne kriterije. Prednostni razpisni kriteriji so
sestavni del razpisne dokumentacije.
6.3. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Način ocenjevanja: splošni in prednostni razpisni
kriteriji za posamezna razpisna področja so ovrednoteni
s točkami in dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani
bodo tisti projekti, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije uvrstila na seznam odobrenih projektov za
leto 2016. Najvišje število prejetih točk za posamezen
projekt je 100 točk.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2016. Skrajni rok
za predložitev zahtevkov in poročil je 30. 10. 2016.
8. Razpisni rok: razpis je odprt od 25. 3. 2016 do
29. 4. 2016. Vloga je pravočasna, če je vložena do
vključno 29. 4. 2016 oziroma najpozneje ta dan oddana
na pošti kot priporočena pošiljka.
9. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in
mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko
ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v zaprti kuverti
s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: Kulturni projekt 2016«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne
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bodo upoštevane. Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Vloga za posamezni projekt se pošlje tudi v elektronski obliki v Wordovem dokumentu na naslov: darja.potocnik@murska-sobota.si.
10. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje
vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici
z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: kulturni projekt 2016« z obvezno navedbo na katero
vlogo se dopolnitev nanaša.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu: komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 5. maja
2016. V primeru nepopolno izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku
5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do določenega roka dopolni vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga s sklepom
zavržena. Strokovna presoja pravočasnih in popolnih
vlog, ki so jih podale upravičene osebe, bo potekala
po poteku razpisnega roka. Na podlagi predloga strokovne komisije bodo prijavitelji najkasneje v roku dveh
mesecev od zaključka odpiranja vlog obveščeni o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe in
dodelitvi sredstev.
12. Razpisna dokumentacija: zainteresirani lahko
dokumentacijo razpisa dobijo ali le pogledajo vanjo na
vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2,
vsak delavnik, od 8. do 14.30, ob sredah, od 8. do 15.30
in ob petkih, od 8. do 13.30, ali na spletnih straneh
MOMS: www.murska-sobota.si.
13. Dodatne informacije: vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali
po telefonu vsak delavnik, med 8. in 9. uro na Oddelku
za negospodarske dejavnosti MOMS, tel. 02/525-16-24
(Darja Potočnik) ali na naslovu: darja.potocnik@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0006/2016-3

Ob-1740/16

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB,
56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list
RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah
(Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) ter na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto
2016 (Uradni list RS, št. 18/16) Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota objavlja
javni razpis
za izbiro investicijskih projektov na področju
kulture, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Mestna
občina Murska Sobota
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je izbira projektov za sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih kulturnih društev v Mestni občini
Murska Sobota (v nadaljevanju MOMS).
2. Cilj razpisa: namen razpisa je finančno podpreti
nakup opreme, ki je potrebna za delovanje ljubiteljskih
kulturnih društev v MOMS.
3. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna
društva, ki imajo sedež v MOMS in so registrirana za
opravljanje dejavnosti s področja kulture ter izpolnjujejo
kriterije in zahteve iz tega javnega razpisa. Prijavitelji
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lahko na ta javni razpis prijavijo samo projekte ali dele
teh, ki bodo realizirani v letu 2016.
Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11 – UPB2).
Na razpis se ne morejo prijaviti javne organizacije
oziroma javni zavodi, ki se ukvarjajo s kulturo in zasebni
zavodi na področju kulture. Upravičeni vlagatelj z istim
projektom ne more kandidirati na druge javne razpise
ali pozive MOMS.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje
razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog,
ki jo imenuje župan MOMS. Komisija za odpiranje vlog
bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev,
prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev
projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
5. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa je
5.000,00 EUR. Sredstva so predvidena v proračunu
MOMS za leto 2016 na proračunski postavki 18035002
Ostali programi v kulturi, konto 4310-00 Investicijski
transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.
6. Splošni in prednostni razpisni kriteriji
Prijave bodo vrednotene po naslednjih splošnih
kriterijih:
– gre za opremo, ki je nujno potrebna za izvajanje
programa,
– gre za prispevek k ugledu, razpoznavnosti in promociji MOMS,
– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za delovanje
društev na področju kulture,
– gre za projekt, ki omogoča kakovostnejše in trajnejše delovanje društev na področju kulture,
– je vsebinsko tehtno in celovito utemeljen,
– je realno ovrednoten in finančno uravnotežen,
– je nekomercialnega značaja.
Na razpisu bodo upoštevani naslednji splošni in
posebni kriteriji:
Splošni in prednostni kriteriji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

gre za opremo, ki je nujno potrebna
za izvajanje programa
gre za prispevek k ugledu,
razpoznavnosti in promociji MOMS
vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje
za delovanje društva na področju
kulture
odhodki so jasno opredeljeni, realni
in skladni s predstavljeno vsebino
projekta
projekt je vsebinsko tehtno in
celovito utemeljen
za sofinanciranje so predvideni tudi
drugi viri, ki so jasno opredeljeni
delež lastnih sredstev

najvišje št.
točk
5
5
5
5
5
5
5

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2016. Skrajni rok
za predložitev poročila o izvedbi in zahtevka je 30. 10.
2016.
8. Rok razpisa: razpis je odprt od 25. 3. 2016 do
29. 4. 2016.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
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Prijavitelj mora ob prijavi projekta na javni razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
(vključno z izjavo),
– podpisan vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta.
Prijavitelj mora do izteka prijavnega roka posredovati izpolnjeno prijavnico (dokument v Wordu) na elektronski naslov: darja.potocnik@murska-sobota.si.
Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo
na vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, vsak delavnik, od 8. do 14.30, ob sredah, od 8. do
15.30 in ob petkih, od 8. do 13.30 ali na spletnih straneh
Mestne občine Murska Sobota: www.murska-sobota.si.
10. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in
mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko
ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: Investicijski projekti
2016 – kultura«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne
bodo upoštevane. V primeru, da posamezni vlagatelj
na razpis prijavlja več projektov, mora biti vsaka vloga
poslana v ločeni kuverti z ustreznimi oznakami.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji razpisa.
11. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje
vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici
z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna
vloga: Investicijski projekti 2016 – Kultura« z obvezno
navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge
4. maja 2016. V primeru nepopolno izpolnjene vloge
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec
v roku 5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do
določenega roka dopolni vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga
s sklepom zavržena.
Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog, ki
so jih podale upravičene osebe, bo potekala po poteku
razpisnega roka. Na podlagi predloga strokovne komisije bodo prijavitelji najkasneje v roku dveh mesecev od
zaključka odpiranja vlog obveščeni o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe in dodelitvi sredstev.
Mestna občina Murska Sobota lahko javni razpis
po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko
realizacijo v proračunu.
13. Dodatne informacije: vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali
po telefonu vsak delavnik, med 8. in 9. uro na Oddelku
za negospodarske dejavnosti MOMS, tel. 02/525-16-24
(Darja Potočnik) ali na naslovu: darja.potocnik@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 331-1/2016
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Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva ter podeželja v Mestni občini

Koper (Uradni list RS, št. 76/15 – v nadaljevanju pravilnik) ter sklepa župana št. 331-1/2016, objavlja Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, Koper
javni razpis
za dodelitev sredstev državnih pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
v Mestni občini Koper za leto 2016
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev – državnih pomoči za uresničevanje
ciljev občine na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči in sicer:
A. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
B. Pomoči po uredbi » de minimis«
C. Ostali ukrepi občine.
II. Pogoji za dodelitev sredstev
Sredstva se lahko dodelijo upravičencu za površine, objekte in ukrepe izvedene na območju Mestne
občine Koper in za strokovno in tehnično podporo, ki jo
koristijo kmetijski proizvajalci iz Mestne občine Koper.
Prosilci morajo predložiti:
– podpisan in čitljiv izpolnjen obrazec »vloga za
prijavo na javni razpis« za vsak ukrep posebej,
– realno, strokovno oceno upravičenih stroškov
ali predračun izdan v tekočem letu.
– izjavo o kumulaciji sredstev (izjava o dodeljenih
sredstvih iz državnega proračuna in drugih morebitnih
prejetih sredstvih,
– izjavo o resničnosti podatkov,
– mnenje Kmetijsko svetovalne službe Koper
o ustreznosti naložbe (ukrep urejanja kmetijskih zemljišč),
– podpisan osnutek pogodbe,
– ter vse ostale priloge, zahtevane v razpisni dokumentaciji.
Posebni pogoji in merila za dodelitev sredstev in
obvezne priloge k vlogi so opredeljene pri posameznih
ukrepih tega razpisa oziroma v razpisni dokumentaciji.
III. Merila za izbor
Merila za dodelitev državnih pomoči po Uredbi za
skupinske izjeme in uredbi »de minimis« so:
a. Prejeta javna sredstva za naložbe v kmetijska
gospodarstva od leta 2015–2020
– upravičenec še ni prejel podpore iz javnih sredstev: 30 točk,
– upravičenec enkrat prejel podporo iz javnih sredstev: 20 točk,
– upravičenec dvakrat prejel podporo iz javnih sredstev: 10 točk,
– upravičenec trikrat prejel podporo iz javnih sredstev: 5 točk.
b. Starost upravičenca
– do 40 let: 20 točk,
– nad 40 let: 15 točk
c. Status upravičenca:
– kmetijstvo mu je osnovna dejavnost (pokojninsko
in invalidsko zavarovan): 20 točk,
– kmetijstvo mu ni osnovna dejavnost: 10 točk.
d. Območje, kjer leži kmetijsko gospodarstvo
– območje z omejenimi možnostmi: 10 točk,
– ostala območja: 5 točk.
A. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
I. Višina sredstev
Sredstva za izvedbo ukrepov »skupinske izjeme«
so zagotovljena z Odlokom o proračunu Mestne občine
Koper za leto 2016 v okvirni višini 26.000,00 EUR, od
tega na proračunski postavki:
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– 2323 Urejanje kmetijskih zemljišč v okvirni višini
6.000,00 EUR
– 2320 Kompleksne subvencije v kmetijstvu v okvirni višini 20.000,00 EUR.
Sredstva v proračunu so omejena in se dodeljujejo
kot nepovratna sredstva, skladno s pravili državnih pomoči in ob upoštevanju proračunskih možnosti. Kolikor
sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo
porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke. Pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano vrednost razen, kadar po predpisih, ki
urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.
II. Upravičenci
Pravne in fizične osebe v skladu s 6. členom pravilnika, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, imajo sedež na območju občine, so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev v MOK ter izvajajo
ukrepe na območju Mestne občine Koper. Prednost pri
dodeljevanju sredstev imajo nosilci kmetijskih gospodarstev in sicer kmetje – fizične osebe.
Za vse razpisane ukrepe po uredbi za skupinske
izjeme velja, da gre za državne pomoči, ki se ne morejo
dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od
odobritve sredstev s strani Mestne občine Koper, in sicer
do 15. 7. 2016 za ukrepe skupinskih izjem. Dokazila –
računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz
tega obdobja.
III. Ukrepi
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo-omejitev sredstev
Najvišji znesek dodeljenih pomoči po posameznih
ukrepih, določenih v členih od 13 do vključno 17 pravilnika, ne smejo preseči najvišjih zneskov določenih
v posameznih členih Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014
ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost
v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno
financira iz sredstev EU.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na območjih
z omejenimi možnostmi,
– do 40 % upravičenih stroškov naložb na drugih
območjih,
– najvišji znesek pomoči za posamezno naložbo na
kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000 EUR na
kmetijsko gospodarstvo.
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe v skladu s (točko II), ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register
kmetijskih gospodarstev (KMG-MID),
– pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti za potrebe
kmetijstva in razvoja podeželja na območju občine,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 4 ha primerljivih površin,
– redijo najmanj 5 GVŽ (velja za naložbe v hleve in
gospodarska poslopja).
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
1.1 posodabljanje kmetijskih gospodarstev
1.2 urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko
in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbe v kmetijska gospodarstva;
– stroški nakupa nove specialne kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme za primarno pridelavo
(razen traktorjev);
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– stroški nakupa računalniške programske opreme,
patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme
v rastlinjaku;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči za
nasade nad 0,2 ha;
– stroški ureditve trajnega nasada nad 0,2 ha in sicer: stroški agromelioracije in sadik za zasaditev novega
nasada (sadovnjak, oljčnik, nasad špargljev in druge
trajne rastline, razen vinograda);
– stroški priprave zemljišča in nakupa trajnega sadilnega materiala.
Pogoji za pridobitev-priloge k vlogi:
– ustrezno dovoljenje (projektna dokumentacija za
izvedbo naložbe, potrdilo o namenski rabi zemljišča oziroma soglasje najemodajalca),
– predračun ob prijavi, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika
zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji, povezani z opravljanjem
kmetijske dejavnosti,
– pozitivno mnenje Kmetijsko svetovalne službe
Koper, razen za nakup kmetijske mehanizacije,
– obnova nad 0,2 ha trajnega nasada,
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev.
1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih
površin in agromelioracij kmetijskih zemljišč na območju
občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki),
– stroški urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov
nad 0,3 ha,
– stroški izvedbe del za nezahtevne melioracije,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za
živino.
Pogoji za pridobitev – priloge k vlogi:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun ob prijavi, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– dokazilo o lastništvu oziroma dovoljenje lastnika
zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– potrdilo o namenski rabi zemljišča,
– pozitivno mnenje Kmetijsko svetovalne službe
Koper,
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom
kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov: bolezni živali
ter naravne in druge nesreče (toča, požar, udar strele,
pozeba, poplava, vihar).
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij,
vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva vpisana v register kmetijskih gospodarstev s sedežem na območju občine, ki
sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev – priloge k vlogi:
– veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino
nacionalnega financiranja;
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– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem letu.
Intenzivnost pomoči:
– pomoč po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po
nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij
za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje, ne sme
preseči 65 % stroškov zavarovalne premije. Najvišji znesek pomoči znaša 2.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
B. Pomoči po uredbi de minimis
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja na
območju Mestne občine Koper, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis.
II. Višina sredstev
Sredstva za izvedbo ukrepov »de minimis« so zagotovljena v proračunu Mestne občine Koper za leto
2016 v okvirni višini 10.000,00 EUR, od tega na proračunski postavki:
– 2322 Projekti povezani z razvojem podeželja
v okvirni višini 5.000,00 EUR,
– 2836 Razvoj dopolnilne dejavnosti v okvirni višini
5.000,00 EUR.
Bruto intenzivnost pomoči za vsak ukrep znaša do
50 % upravičenih stroškov.
Glede na to, da so proračunska sredstva omejena,
bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov
prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa.
Zgornja višina dodeljenih sredstev za posamezno naložbo pri ukrepu pomoči za naložbe v predelavo, trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov, naložbe v nekmetijsko
dejavnost na kmetiji in razvoj dopolnilnih dejavnosti je
do 5.000 EUR.
III. Upravičenci
Za sredstva finančne pomoči po razpisu »de minimis« lahko zaprosijo kmetje-fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem
kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih, ki
so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter imajo
sedež na območju Mestne občine Koper. Upravičenci
so lahko tudi mikro podjetja ter pravne osebe, ki izvajajo navedene dejavnosti z namenom razvoja podeželja.
Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo nosilci kmetijskih gospodarstev in sicer kmetje – fizične osebe.
Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju 1. 1. 2016 do 15. 7. 2016 za ukrep de
minimis. Dokazila – računi za izvedene aktivnosti morajo
biti z datumom iz tega obdobja.
IV. Ukrepi
1. Tehnična pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov
Upravičeni stroški
– stroški nakupa novih tehnologij oziroma posodobitev v predelavi grozdja (kletarska oprema -polnilne
linije, etiketirka, filtri, vinifikatorji, mlini, preše in črpalke),
razen posod za hrambo vina,
– stroški nakupa opreme za filtriranje in stekleničenja olja, etiketirke (razen posod za hrambo olja in opreme za predelavo oljk).
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev s sedežem v občini ter ostali upravičenci v skladu s točko III. tega razpisa.
Pogoji za pridobitev sredstev – priloge k vlogi:
– odločba o vpisu dejavnosti oziroma o vpisu v register pridelovalcev vina in oljk.
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– predračun oziroma račun in dokazilo o plačilu
stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom od
1. 1. 2016 do 15. 7. 2016.
2. Naložbe v opravljanje nekmetijskih dejavnosti
na kmetijah
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne dejavnosti (predelava kmetijskih pro
izvodov in turizem na kmetiji),
– stroški nakupa opreme za dopolnilne dejavnosti
(turizem na kmetiji), razen nakupa avdio in video opreme,
– stroški nakupa opreme za predelavo kmetijskih
proizvodov.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo turizem na kmetiji in predelavo kmetijskih proizvod in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev s sedežem v občini ter ostali upravičenci
v skladu s III. točko tega razpisa.
Pogoji za pridobitev sredstev – priloge k vlogi:
– potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti,
– kolikor kandidira upravičenec, ki še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od
prejema pomoči,
– odločba o vpisu dejavnosti v davčni register,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun oziroma račun in dokazila o plačilu
stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom
opravljene storitve od 1. 1. 2016 do 15. 7. 2016,
– ustrezno upravno dovoljenje za izvedbo naložbe
(potrdilo o namenski rabi zemljišča, gradbeno dovoljenje).
3. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave
in trženja
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja izdelkov s kmetijskih
gospodarstev (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …),
– oprema prostorov za neposredno prodajo izdelkov na kmetiji,
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi dejavnostmi in predelavo.
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo ali predelavo in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev na območju občine ter ostali
upravičenci v skladu s III. točko tega razpisa,
– druge pravne osebe, ki izvedejo aktivnost za namen promocije in trženja izdelkov s kmetij.
Pogoji za pridobitev sredstev – priloge k vlogi:
– potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti,
– odločba o vpisu dejavnosti v davčni register,
– predračun za izvedene aktivnosti,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve
od 1. 1. 2016 do 15. 7. 2016.
4. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev in do odročnih krajev
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer.
Upravičenci do pomoči:
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje
dejavnosti tovornega transporta.
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev – priloge k vlogi:
– dokazilo o opravljeni tovornih transportov na odročnih krajih v obdobju od 1. 1. 2016 do 15. 7. 2016 in
ocena do konca leta 2016,
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– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj
in število prevozov letno.
C. Ostali ukrepi občine
I. Višina sredstev
Sredstva za izvedbo »Ostalih ukrepov občine« so
zagotovljena v proračunu Mestne občine Koper za leto
2016 v okvirni višini 12.000,00 EUR na proračunski
postavki:
– 2334 Sofinanciranje strokovno izobraževalnih nalog v okvirni višini 12.000,00 EUR.
Bruto intenzivnost pomoči za vsak ukrep znaša do
100 % upravičenih stroškov.
Glede na to, da so proračunska sredstva omejena,
bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov
prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa.
Zgornja višina dodeljenih sredstev za posamezno naložbo pri ukrepu pomoči za naložbe v predelavo, trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov, naložbe v nekmetijsko
dejavnost na kmetiji in razvoj dopolnilnih dejavnosti je
do 4.000 EUR.
II. Ukrepi
1. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva,
gozdarstva in razvoja podeželja
Upravičeni stroški:
– stroški, povezani s predstavitvijo oziroma promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva,
gozdarstva in podeželja, kot so: splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, krožki, strokovne ekskurzije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize ipd.;
– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih
aktivnosti društev oziroma združenj, ki prispevajo k prepoznavnosti občin kot so: priprava gradiv, zloženk, objave
v medijih, organizacija samostojnih prireditev ipd.;
– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanje kulturne in tehnične dediščine kmetijstva in podeželja, prikazi tradicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine,
razstave, tekmovanj ipd.;
– stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo
društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih
društev in organizacij;
– materialni stroški, povezani z izvedbo programov
društev oziroma združenj.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Mestne občine Koper
oziroma izvajajo programe, ki se pretežno nanašajo ali
se odvijajo na območju Mestne občine Koper;
– da programi omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper;
– da imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire
financiranja;
– da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov oziroma projektov na področju kmetijstva;
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske
pogoje za delo.
Priloge k vlogi:
– finančno in vsebinsko ovrednoten program dela
za leto 2016,
– izjava o številu članstva (na obrazcu),
– predračuni oziroma računi za izvedene aktivnosti.
Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od 1. 1. 2016 do 15. 9. 2016 za ostale
ukrepe občine.
Dokazila – računi za izvedene aktivnosti morajo biti
z datumom iz tega obdobja.
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Pomoč se ne dodeli:
– za prijavljeni program za katerega so že bila pridobljena sredstva na drugih razpisih Mestne občine Koper oziroma so njihovi programi na kakršenkoli način že
financirani iz proračuna Mestne občine Koper;
– društvom, katerih dejavnost je pridobitnega značaja.
Upravičenci do pomoči so:
– registrirana stanovska in interesna združenja
(društva), ki delujejo področju kmetijstva, gozdarstva in
razvoja podeželja na območju občine in imajo sedež na
območju Mestne občine Koper.
V okviru ukrepov »podpore delovanju društev
s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja«
ima prednost upravičenec, ki ponuja najnižjo ceno in se
vsaj dvakrat letno udeleži kmetijskih prireditev in ostalih
promocijskih prireditev, katere organizira Mestna občina
Koper oziroma društvo samostojno.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot
4.000 EUR na društvo.
IV. Rok in način prijave
Prijavitelji morajo ustrezno označeno prijavo oddati
po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 15. 4.
2016 na naslov Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva 10, 6000 Koper ali jo
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine
Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.
Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki
so navedene v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija, ki obsega obrazce za posamezne ukrepe javnega razpisa in vzorce pogodb, je
vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, na sedežu
Kmetijsko svetovalne službe Koper ter na spletni strani
Mestne občine Koper, www.koper.si.
Vloga mora biti poslana v zaprti kuverti z obvezno
navedbo na prednji strani »Ne odpiraj – razpis skupinske izjeme oziroma de minimis«. V primeru, da prijavitelj
pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga
v svoji kuverti. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden
naslov prijavitelja.
Interesenti prejmejo vse potrebne informacije o razpisu pri občinski upravi Mestne občine Koper, Urad
za družbene dejavnosti in razvoj (Zvezdan Primožič,
tel. 05/66-46-244) ali pri Kmetijsko svetovalni službi,
Ulica 15. maja št. 17, Koper.
V. Način reševanja vlog
O dodelitvi pomoči odloči župan na predlog posebne Komisije za pregled in oceno vlog imenovane
s sklepom župana. Pri dodeljevanju državnih pomoči se
bodo upoštevala merila in kriteriji določeni v Pravilniku
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za programsko obdobje
2015-2020 oziroma merila, ki so objavljena v javnem
razpisu. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge
komisija pozove, da v roku 5 dni od prejema obvestila
vlogo dopolni. Vloge katere vlagatelji v predpisanem
roku ne bodo dopolnili ali jih bodo neustrezno dopolnili,
se zavrže.
Za dodeljena sredstva državnih pomoči bo obračunana akontacija dohodnine, v skladu z veljavno zakonodajo.
VI. Obvestilo o izidu razpisa: o izidu razpisa bodo
prijavitelji s sklepi obveščeni v roku 8 dni od dneva odlo-
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čitve Komisije za pregled in oceno vlog. Sredstva bodo
upravičenci koristili na podlagi sklenjenih pogodb.
Mestna občina Koper
Št. 430-0011/2016-4
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Mestna občina Murska Sobota objavlja na podlagi
10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98,
97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto
2016 (Uradni list RS, št. 18/16), Statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10
in 39/15), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa
športa v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS,
št. 22/09) in Letnega programa športa v Mestni občini
Murska Sobota za leto 2016,
javni razpis
za sofinanciranje Letnega programa športa
v Mestni občini Murska Sobota za leto 2016
I. Javni razpis: sofinancira se Letni program športa
v Mestni občini Murska Sobota za leto 2016.
II. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ul. 2,
9000 Murska Sobota.
III. Predmet, pogoji in merila javnega razpisa
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za
sofinanciranje naslednjih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog:
– interesna športna vzgoja otrok in mladine ter
športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija in šport starejših,
– šport invalidov,
– razvojne dejavnosti v športu: založništvo, izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, informacijska baza podatkov, priznanja športnim delavcem,
– organiziranost v športu: delovanje športne zveze,
društev in klubov, športne prireditve.
Pogoji sofinanciranja:
Pravico do pridobivanja sredstev za sofinanciranje
izvajanja letnega programa imajo tisti izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Murska Sobota in
izvajajo svojo dejavnost večinoma na njenem območju,
– so registrirani kot pravni subjekti za opravljanje
dejavnosti v športu,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov,
prijavljenih na javni razpis,
– če so izvajalci športna društva, morajo imeti urejeno evidenco članstva in evidenco udeležencev programa,
– izvajalci kolektivnih športov igrajo domače tekme
na območju Mestne občine Murska Sobota,
– izpolnjujejo druge pogoje, določene s Pravilnikom
o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini
Murska Sobota,
– vloga mora biti v skladu z Zakonom o integriteti
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 –
UPB2).
Izvajalci programov so:
– športna društva,

– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna
društva s sedežem v Mestni občini Murska Sobota,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge
organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– vrtci in šole.
Športna društva in njihova združenja imajo pod
enakimi pogoji prednost pri pridobivanju sredstev za
sofinanciranje izvajanja letnega programa.
Merila za sofinanciranje programov
Izbrani programi bodo sofinancirani iz proračunskih
sredstev namenjenih za Letni program športa za leto
2016 na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programa
športa v Mestni občini Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Merila za vrednotenje in izbor programov športa v Mestni občini Murska Sobota so sestavni
del Pravilnika.
Za najem športne dvorane ali drugih objektov se
izvajalcu obračunava sofinancirani del uporabe športnega objekta.
IV. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Okvirna skupna višina razpisanih sredstev znaša
200.000,00 €.
Predvidene višine sredstev, ki so namenjene izvedbi razpisanih športnih programov po posameznih vsebinah ter razvojnih in strokovnih nalogah so:
Naziv

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Interesna športna vzgoja otrok in
mladine ter športna vzgoja otrok
s posebnimi potrebami
Športna vzgoja otrok in mladine
usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
Kakovostni šport
Vrhunski šport
Op: v primeru, da ne bo
upravičencev za ta program,
se sredstva namenijo pod tč. 3.
Kakovostni šport
Športna rekreacija in šport starejših
Šport invalidov
Razvojne dejavnosti v športu:
založništvo, izobraževanje in
izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
informacijska baza podatkov,
priznanja športnim delavcem
Organiziranost v športu: delovanje
športne zveze, društev in klubov,
športne prireditve

Predvidena
razpisana
sredstva
v eurih
8.000
86.000
25.000

4.000
8.500
3.000

8.000
57.500

Sredstva za ta namen so predvidena v proračunu
Mestne občine Murska Sobota za leto 2016 na postavki:
18051013 Letni program športa.
V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za izvajanje Letnega programa športa za leto 2016
morajo biti porabljena v letu 2016.
VI. Vsebina vloge: vloga za sofinanciranje Letnega
programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto
2016 mora biti izdelana izključno preko spletne aplikacije: www.lps-ms.si. Kopijo podpisane in ožigosane
vloge skupaj z vzorcem podpisane pogodbe s strani
zakonitega zastopnika izvajalca programa športa, prijavitelji oddajo v skladu z navodili iz VII. poglavja: Rok
za predložitev vlog in način predložitve.
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VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Prijavitelji morajo kopijo vloge podpisane in ožigosane s spletne aplikacije, skupaj z vzorcem pogodbe
oddati na vložišču Mestne občine Murska Sobota ali
poslati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do
8. 4. 2016 na naslov: Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa ul. 2, 9000 Murska Sobota. Šteje se, da je
vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka
za predložitev vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v vložišču Mestne občine Murska Sobota.
Vloga mora biti v zapečateni ovojnici in ustrezno
označena. Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov prijavitelja (polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Mestna občina Murska Sobota),
– pripis »Javni razpis za Letni program športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2016 – Ne odpiraj !«
VIII. Datum odpiranja vlog in postopek obravnavanja vlog
Strokovna komisija za vodenje postopka javnega
razpisa bo pravočasno prispele vloge odpirala od dne
11. 4. 2016. Na odpiranju bo strokovna komisija ugotovila popolnost vlog in, če izpolnjujejo razpisne pogoje.
Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge, ki bodo prispele po
razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene.
Prijavitelji, ki bodo vložili nepopolne vloge, bodo
v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvani, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je 8 dni. Nepopolne vloge,
ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v predpisanem roku,
bo komisija zavrgla.
Vsi prijavitelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi
obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci
programov bo župan Mestne občine Murska Sobota
sklenil pogodbe o sofinanciranju.
IX. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva preko spletne aplikacije www.
lps-ms.si, spletne strani Zavoda za kulturo, turizem in
šport Mestne občine Murska Sobota: www.zkts-ms.si
in spletne strani Mestne občine Murska Sobota: www.
murska-sobota.si/.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse
dodatne informacije v zvezi z razpisom bodo zainteresirani dobili pri strokovnem sodelavcu za šport, Zavoda
za kulturo, turizem in šport: Goran Gutalj (ZKTŠ Murska
Sobota, Mladinska ul. 3, 9000 Murska Sobota), GSM:
031/792-969; e-naslov: goran.gutalj@sz-ms.si.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0010/2016-591
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Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10),
219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Odloka o proračunu
Mestne občine Murska Sobota za leto 2016 (Uradni list
RS, št. 18/16) in Statuta Mestne občine Murska Sobota
– (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10 in 39/15) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota
javni razpis
za izbiro mladinskih projektov, ki jih bo v letu 2016
sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet javnega razpisa
Mestna občina Murska Sobota razpisuje proračunska sredstva za sofinanciranje mladinskih projektov za
leto 2016 ter drugih aktivnosti, ki jih bodo upravičenci –
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pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe javnega
prava, samostojni podjetniki in samostojni kulturni delavci
(v nadaljevanju prijavitelji) izvajali v letu 2016 na območju
Mestne občine Murska Sobota na področju mladine.
Predmet javnega razpisa so: projekti za izvajanje
letnega programa na področju dejavnosti mladih v Mestni občini Murska Sobota.
2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje aktivnosti
na področju delovanja mladih v Mestni občini Murska
Sobota, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na
vzpodbujanje aktivnosti ter angažiranja mladih in mladinskih organizacij v javno in družbeno življenje v Mestni
občini Murska Sobota.
Prijavitelji kandidirajo s projekti, namenjenimi otrokom in mladim do vključno 29. leta starosti na območju
Mestne občine Murska Sobota.
3. Cilj javnega razpisa: cilj razpisa je podpreti projekte na področju delovanja mladih v letu 2016 v Mestni
občini Murska Sobota.
4. Splošni pogoji za sodelovanje
Na ta razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izvajajo
dejavnost na področju mladinske dejavnosti:
– mladinske organizacije,
– študentske organizacije,
– pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe
javnega prava, samostojni podjetniki in samostojni kulturni delavci.
Prijavitelji, ki se prijavljajo na javni razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– mora imeti sedež oziroma stalno prebivališče na
območju Mestne občine Murska Sobota in ne sme imeti
neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do Mestne občine
Murska Sobota, če je v preteklih letih prejel sredstva iz
proračuna Mestne občine Murska Sobota,
– svojo dejavnost izvaja na področju Mestne občine
Murska Sobota,
– prijavlja projekt, ki je predmet razpisa,
– prijavlja projekt, ki je nepridobitnega značaja,
– ima zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega projekta,
– prijavitelj lahko z istim programom kandidira samo
na en javni razpis v Mestni občini Murska Sobota,
– pri podaji vloge, je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list
RS, št. 69/11 – UPB),
– da se na povabilo Mestne občine Murska Sobota,
brezplačno vključijo v promocijske aktivnosti, ki jih organizira Mestna občina Murska Sobota.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji:
– ki so za isti namen 100 % sofinancirana iz drugih
sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna,
– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča
ali dokončno odločbo drugega pristojnega organa začet
sodni ali izvensodni tečajni postopek, postopek prisilne
poravnave ali likvidacije,
– ki imajo neporavnane obveznosti do Mestne občine Murska Sobota.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje
razpisnih pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo
imenuje župan Mestne občine Murska Sobota. Prijav
prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev za sodelovanje, komisija ne bo obravnavala.
6. Višina sredstev
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev v letu
2016 znaša 10.000,00 €. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo proračuna.
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Mestna občina Murska Sobota lahko javni razpis po
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi,
razdeli le določen del razpoložljivih sredstev ter v primeru nezadostnega števila prijaviteljev, prerazporedi
sredstva iz enega sklopa v drugi sklop.
Mestna občina Murska Sobota bo v letu 2016 sofinancirala naslednja področja mladinskega dela:
Oznaka Razpisno področje
Sklop I
Sklop II

Skupaj:

Mladinski projekti
Mladinski projekti –
Festival Soboški dnevi
od 24. 6. 2016 – do 1. 7.
2016

Višina
razpisanih
sredstev v €
8.000,00
3.000,00

10.000,00

7. Prednostni razpisani kriteriji
Prednostno bodo obravnavane prijave, ki bodo zadostile naslednjim kriterijem:
Sklop I) Mladinski projekti
– prijavitelj kandidira z največ enoletnimi projekti za
otroke in mlade do vključno 29. leta starosti,
– število vključenih v projekt,
– sodelovanje v aktivnostih projekta je za udeležence brezplačno oziroma je njihov prispevek lahko le
simboličen,
– projekt presega splošno kakovostno raven svojega okolja in kaže aktualni in inovativni pristop,
– prijavitelj ima večletne izkušnje in reference.
Sklop II) Mladinski projekti – Festival Soboški dnevi
od 24. 6. 2016 – 1. 7. 2016
– prijavitelj kandidira z projekti za otroke in mladino,
– prijavitelj mora kandidirati s projekti, ki v Mestni
občini Murska Sobota potekajo v času festivala Soboški
dnevi in se odvijajo v soboškem parku v času od 24. 6.
2016 – 1. 7. 2016,
– sodelovanje v aktivnostih projekta je za udeležence brezplačno.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2016.
9. Vloga
Vloga je popolna, če upravičenec v predpisanem
roku za oddajo vloge v javnem razpisu predloži vso
zahtevano razpisno dokumentacijo.
9.1. Obvezne priloge k vlogi
– v celoti izpolnjeni razpisni obrazec z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, kot je navedeno v razpisni
dokumentaciji,
– fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna registrirana dejavnost, ki ne sme biti starejša od 90 dni
(samo gospodarske družbe in samostojni podjetniki),
– podpisan (parafiran) vzorec pogodbe.
9.2. Dopolnitev vloge: komisija bo najkasneje v roku
8 dneh od odpiranja vlog pisno pozvala vse upravičence, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki jih upravičenci ne bodo dopolnili
v določenem roku, bodo zavržene. Rok za dopolnitev
vloge je 8 dni od prejema pošte. Upravičenci bodo prejeli
obvestilo o dopolnitvi tudi po faksu oziroma elektronski
pošti.
10. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga v skladu z razpisno dokumentacijo
mora biti dostavljena na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, do vključno
29. 4. 2016 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti v zapečateni
ovojnici in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka

mora biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga na razpis: mladinski projekti Sklop I 2016« ali »mladinski projekti Sklop
II«, na zadnji strani ovitka mora biti navedba prijavitelja:
naziv ter poštni naslov (sedež). Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo vrnjene prosilcem. Vloge morajo
biti natisnjene, natipkane ali čitljivo napisane v slovenskem jeziku. Vsaka prijava za posamezen projekt mora
biti v ločeni ovojnici.
Vloga se za posamezni projekt pošlje tudi v elektronski obliki v Wordovem dokumentu na naslov: darja.kadis@murska-sobota.si.
Vloge prijaviteljev, ki so vložene prepozno; vloge,
ki so nepravilno označene; vloge, ki ne ustrezajo vsem
pogojem sodelovanja; vloge, ki niso dopolnjene v določenem roku in vloge, ki niso skladne z namenom razpisa, se zavržejo.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer
v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen dispozicije
projekta, so javni. Vlagatelj vloge zagotavlja, da so vsi
podatki, podani v vlogi na javni razpis vključno z vsemi
prilogami resnični in točni. Oddaja vloge pomeni, da
se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog je zaprto za javnost. Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Mestne
občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota,
dne 5. 5. 2016.
12. Obvestilo o dodelitvi sredstev: vsi vlagatelji
bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
13. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem
sredstev: izbrani prijavitelji, s katerimi bo Mestna občina
Murska Sobota podpisala pogodbo, morajo strokovni
službi občine vedno, kadar to zahteva, dovoliti nadzor
nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev ter
v skladu z rokom, določenim v pogodbi, brez poziva občino obvestiti o realizaciji projekta s poročili in dokazili.
14. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine
Murska Sobota (www.murska-sobota.si) in v vložišču
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska
Sobota, vsak delovni dan.
15. Dodatne informacije: dodatne informacije
so na voljo vsak delovni dan med 9. in 10. uro po
tel. 02/525-16-30 – kontaktna oseba Darja Kadiš. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: darja.kadis@murska-sobota.si oziroma po faksu +386/2/525-16-14.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 330-06/2016
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Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 98/15) ter Odloka o proračunu Občine
Cankova za leto 2016 (Uradni list RS, št. 107/15) objavlja Občina Cankova
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči na področju
ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Cankova za leto 2016
I. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za uresničevanje ciljev Občine Cankova na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja
kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih
o dodeljevanju državnih pomoči.
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Namen razpisa za dodelitev državnih pomoči za
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cankova je uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva na območju
Občine Cankova, ki so opredeljeni v poglavju II. Ukrepi
v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014, v poglavju III. Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo komisije (EU) 1407/2013 in poglavju IV. Ukrepi de minimis
v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1408/2013, Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Cankova za programsko obdobje
2015–2020 (v nadaljevanju: pravilnik; Uradni list RS,
št. 98/15).
II. Upravičenci do pomoči in izvajalci storitev
Upravičenci do pomoči so:
Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za
mikro podjetja in so dejavna v primarni kmetijski pro
izvodnji v primerih ukrepov po členih 14, 15 in 28 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ter v primeru ukrepa po
Uredbi komisije (EU) št. 1408/2013, oziroma v primeru
ukrepa po členu 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014
zasebni lastniki gozdov, ki ustrezajo kriterijem za mikro
podjetja in so dejavni v gozdarskem sektorju; so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na
območju Občine Cankova, ter imajo v lasti ali zakupu
kmetijska in gozdna zemljišča, ki ležijo na območju Občine Cankova.
Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za
mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis
po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013 ter so vpisana
v register kmetijskih gospodarstev, katera imajo v lasti
ali zakupu kmetijska in gozdna zemljišča, ki ležijo na
območju Občine Cankova ter imajo sedež na območju
občine Cankova.
III. Višina razpisanih sredstev
Sredstva za dodelitev pomoči so zagotovljena
v proračunu Občine Cankova za leto 2016 na proračunski postavki 401105 in kontu 410217 »Kompleksne
subvencije v kmetijstvu«.
Skupni znesek razpisanih sredstev po tem javnem
razpisu znaša 20.000,00 EUR in je predviden za naslednje namene:
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi
z primarno kmetijsko proizvodnjo. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, skupaj: 3.400,00 EUR.
2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, skupaj:
500,00 EUR.
3. Pomoč za komasacijo kmetijskih in gozdnih zemljišč, skupaj: 500,00 EUR.
4. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij, skupaj:
7.000,00 EUR.
5. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v dopolnilno in
nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis, skupaj:
1.100,00 EUR.
6. Podpora ohranjanju oziroma povečanju rodovitnosti tal, skupaj: 7.500,00 EUR.
IV. Vrste ukrepov za katere se dajejo pomoči, cilji
ukrepov, upravičeni stroški, upravičenci do pomoči pri
posameznih ukrepih, pogoji za pridobitev pomoči ter
intenzivnost pomoči
1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko
in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij
na kmetijskih gospodarstvih;
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– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev
izpustov (stroški materiala);
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije do
njene tržne vrednosti;
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme
v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred divjadjo
(mreže, stebri v sadovnjakih, ob rastlinjakih …);
– stroški nakupa računalniške programske opreme,
patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Upravičenci do pomoči:
– so kmetijska gospodarstva (mikro podjetja), vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na
območju občine in naložbo izvajajo na območju občine;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin
v občini.
Pogoji za pridobitev:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno;
– projektno dokumentacijo 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;
– ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna svetovalna služba;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do
3.000 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja 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.
Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več
kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo
(pašna skupnost, agrarna skupnost …);
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine katerih
naložba se izvaja na območju občine;
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– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin
v občini.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških,
kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– ponudba oziroma predračun stroškov, za katere
se uveljavlja pomoč;
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna svetovalna služba, kadar je predmet
podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna
agromelioracija;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna svetovalna služba, kadar
je predmet podpore ureditev pašnika;
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe
v primeru zakupa zemljišča;
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do
3.000 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
Ukrep 2: Pomoč za komasacijo kmetijskih in gozdnih zemljišč
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč,
vključno s stroški pregleda.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo kmetijska oziroma gozdna
zemljišča vključena v zaokrožitev na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– načrt o nameravani zaokrožitvi kmetijskih/gozdnih
zemljišč;
– mnenje o upravičenosti zaokrožitve pristojne strokovne svetovalne službe;
– predračun oziroma ocena upravičenih stroškov,
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda.
Najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do
3.000,00 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijskih posevkov in za zavarovanje živali.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju občine
in ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki
je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za
tekoče leto,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin
v občini.
Pogoji za pridobitev:
– predložena veljavna zavarovalna polica za zavarovanje kmetijskih posevkov oziroma živali, z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja.
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Intenzivnost pomoči:
– za zavarovanje posevkov je pomoč 10 % vrednosti oziroma upravičenih stroškov, od že odračunanih
stroškov nacionalnega sofinanciranja,
– za zavarovanje živali je pomoč 10 % vrednosti oziroma upravičenih stroškov, od že odračunanih stroškov
nacionalnega sofinanciranja.
Pomoč, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi
o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65 %
stroškov zavarovalne premije.
Ukrep 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v dopolnilno in nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih pro
izvodov ter naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter dopolnilne in
nekmetijske dejavnosti.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev,
s sedežem dejavnosti in naložbo na območju Občine
Cankova,
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin
v občini.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
– dokazilo oziroma potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti, kolikor upravičenec
pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– dopolnilna in nekmetijska dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi;
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, če je
s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektna dokumentacija za izvedbo naložbe;
– poslovni načrt za izvedbo naložbe ali mnenje
o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna svetovalna služba;
– račun in dokazila o plačilu stroškov, za katere se
uveljavlja pomoč;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov oziroma do 3.000
eur.
Ukrep 5: Podpora ohranjanju oziroma povečevanju
rodovitnosti tal
Upravičenci:
Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje, kot
so opredeljeni v prvi točki 6. člena pravilnika in dejavnost
primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1
ha primerljivih kmetijskih površin v občini.
Upravičeni stroški:
Pomoč se dodeli za stroške:
– nakupa sredstev za zmanjšanje kislosti tal (nakup
apnenčevega gnojila, ipd.).
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov oziroma do 700 eur.
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Pogoji za pridobitev sredstev
Za pridobitev sredstev po tem ukrepu je potrebno predložiti:
– vlogo za dodelitev sredstev za ta ukrep, predračun o nakupu
– dokazila o nastalih stroških: plačani račun za nakup sredstev za zmanjšanje kislosti tal
V. Obveznosti prejemnika sredstev in občine
Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis,
ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na
podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh
in v tekočem proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih)
pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da
z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti
pomoči po drugih predpisih;
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan,
tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis
pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo sedmega odstavka 16. člena tega
pravilnika.
Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu za skupinske
izjeme oziroma po pravilu de minimis,
– o odobrenem znesku pomoči (skupinske izjeme
ali de minimis pomoči).
Pri odločanju o dodelitvi pomoči za posamezen
ukrep, se upoštevajo tudi še preostala določila pravilnika, ki niso povzeta v tem javnem razpisu.
VI. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja
komisija, pred izplačilom sredstev, ki jo imenuje župan.
Prav tako lahko komisija opravi nadzor v obdobju petih
let, od izplačila sredstev.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem razpisu, mora prejemnik sredstva vrniti
v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik
izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem
razpisu za naslednji dve leti.
VII. Rok in način prijave
Razpis je odprt od objave v Uradnem listu RS do
31. 5. 2016.
Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu Občinske uprave Občine Cankova, objavljena pa tudi na
spletni strani Občine Cankova: www.cankova.si. Vloga
se vloži v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj vloga:
Razpis kmetijstvo – skupinske izjeme ali de minimis«
neposredno v sprejemni pisarni Občine Cankova ali
pa se pošlje na naslov: Občina Cankova, Cankova 25,
9261 Cankova. Pravočasno prispela vloga je tista, ki bo
prispela do 31. 5. 2016, oziroma vloga, poslana priporočeno po pošti s poštnim žigom do vključno 31. 5. 2016.
Na hrbtni strani kuverte morata biti polni naziv in naslov
prijavitelja. Vsa dokazila o plačilu in računi morajo biti
oddani do 31. 10. 2016.
VIII. Obravnava vloge
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan.
Odpiranje vlog ni javno. Komisija bo po vrstnem redu oddaje vlog opravila pregled vlog. Ocenila jih bo na podlagi
pogojev in meril iz javnega razpisa ter pripravila predlog
prejemnikov sredstev. Na podlagi predloga komisije bo
občinska uprava izdala sklep. Na sklep o dodelitvi sredstev lahko vlagatelj vloži pritožbo pri županu v roku 15 dni
od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
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Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 5 dni od
pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji ne dopolnijo v roku, se zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne. Vloge, ki ne izpolnjujejo
pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki
bodo prispele po 31. 5. 2016 se kot prepozne zavržejo.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo
na Občini Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova ali na
tel. 02/540-93-74, kontaktna oseba Andrej Šinko.
Občina Cankova
Št. 41010-0001/2016-1

Ob-1746/16

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kanal ob
Soči za leto 2016 (Uradni list RS, št. 21/15), Odloka
o rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto
2016 (Uradni list RS, št. 20/16), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči
(Uradni list RS, št. 21/08, 16/09), Letnega programa
športa Občine Kanal ob Soči za leto 2016 (Uradni list
RS, št. 21/15), Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči (Uradne objave
Primorskih novic, št. 7/04), Pravilnika o sofinanciranju
programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 78/07), Pravilnika
o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini
Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 20/16) in Pravilnika
za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti
v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 20/16) Občina
Kanal ob Soči objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov kulturnih,
športnih, turističnih, socialno – humanitarnih
in ostalih društev in organizacij iz proračuna
občine za leto 2016
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode
23, 5213 Kanal, tel. 05/39-81-200, faks 05/39-81-223,
e-pošta: obcina.kanal@obcina-kanal.si.
2. Predmet razpisa: programi kulturnih, športnih,
turističnih, socialno-humanitarnih in drugih stanovskih
(upokojenska, veteranska, borčevska, mladinska, taborniki …) društev in organizacij.
3. Osnovni pogoji: Osnovni pogoji so opredeljeni
v razpisni dokumentaciji v skladu z veljavnimi pravilniki
za posamezne vrste družbenih dejavnosti.
4. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov:
– na področju ljubiteljske kulture (postavka 4180130)
60.946,00 EUR,
– na področju športa (postavka 4180230)
62.537,00 EUR,
– na področju turizma (postavka 4140080)
27.620,00 EUR,
– na področju humanitarnih, invalidskih in zdravstvenih organizacij (postavka 4200120) 21.332,00 EUR,
– na področju stanovskih društev skupaj
20.182,00 EUR, in sicer: za programe veteranskih organizacij (postavka 4180200) 4.638,00 EUR, za sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih
skupin (postavka 4180210) 12.044,00 EUR in za sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (postavka 4180270) 3.500,00 EUR.
5. Merila za sofinanciranje: programi bodo vrednoteni v skladu s sprejetimi merili in kriteriji v veljavnih
pravilnikih. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena
v letu 2016.
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6. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloge za sofinanciranje morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23,
Kanal, v času od objave do izteka roka javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: www.obcina-kanal.si.
7. Rok in način oddaje prijav
Vloge morajo biti predložene do 26. 4. 2016 do
12. ure na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode
23, 5213 Kanal, priporočeno po pošti ali osebno v tajništvo občine. Če je vloga poslana po pošti, se šteje za
pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj
navedenega datuma in ure.
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti
s pripisom »Prijava na javni razpis – Ne odpiraj!« in
z oznako programa, za katerega predlagatelj kandidira.
Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov izvajalca programa (polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Kanal ob Soči).
8. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
prejmejo interesenti v tajništvu Občine Kanal ob Soči
(tel. 39-81-200).
9. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog ne bo javno. Izvedeno bo najkasneje
v 10 dneh po zaključku razpisa.
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po sprejeti odločitvi. Z izbranimi
izvajalci bo župan sklenil pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
10. Na spletni strani občine: www.obcina-kanal.si
je istočasno objavljen tudi Javni poziv za sofinanciranje
obnove sakralnih objektov v Občini Kanal ob Soči za
leto 2016.
Občina Kanal ob Soči
Št. 430-0009/2016-1

Ob-1772/16

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS 1011 in 3/13), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova
- Polhov Gradec za programsko obdobje 2015–2020
(Uradni list RS, št. 106/15) in Statuta Občine Dobrova
- Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) objavlja Občina Dobrova - Polhov Gradec
javni razpis
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Dobrova - Polhov Gradec
v letu 2016
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova - Polhov Gradec za
naslednje ukrepe:
– Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih
v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
– Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
– Ukrep 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih
(29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

– Ukrep 5: Podpora društvom na področju primarne
kmetijske proizvodnje
– Ukrep 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
– ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji
ter predelave in trženja
– Ukrep 8: Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov (ukrep de minimis)
– Ukrep 9: Enkratna pomoč dijakom in študentom
kmetijskih šol
II. Ukrepi in osnovni pogoji za kandidiranje na javni
razpis
Vlagatelji lahko vložijo skupaj največ dve vlogi in
največ eno vlogo za istovrstne upravičene stroške.
Upravičenci pomoči ne smejo pričeti z izvedbo naložbe pred prejemom sklepa o dodelitvi pomoči.
Osnovni pogoji na podlagi Uredbe komisije EU št.:
702/2014:
Do pomoči po tem pravilniku 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;
– upravičenci, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine.
Pomoči po tem pravilniku 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.
– pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano vrednost razen, kadar po predpisih, ki
urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.
Osnovni pogoji na podlagi de minimis Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013
De minimis pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 se uporablja za
pomoč dodeljeno podjetjem dejavnim v primarni kmetijski proizvodnji, razen za:
– pomoči določene na podlagi cene ali količine pro
izvodov danih na trg;
– pomoč za dejavnosti povezane z izvozom dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč,
neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi
tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoči, ki se dodelijo pod pogojem, da se domačim proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.
Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti,
ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali
do države.
Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno
prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
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Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov in tudi v enem ali več sektorjih oziroma
ima druge dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe
Uredbe (EU) št. 1407/2013, se navedena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji
ali dejavnostmi, če je na ustrezen način, na primer
z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema
pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo (EU)
št. 1407/2013.
Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture,
se določbe Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 z dne
27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6.
2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: z Uredba Komisije
(EU) št. 717/2014/EU) uporabljajo za pomoč, dodeljeno
v zvezi s slednjim sektorjem, če je na ustrezen način, na
primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da
primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema
pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo (EU)
št. 717/2014.
Osnovni pogoji na podlagi de minimis Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013
Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije
v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom
povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo.
Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih
proizvodov pred uvoženimi.
Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti,
ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali
do države.
Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno
prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de
minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013
z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči
200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let,
ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to,
ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več
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sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na
področje uporabe Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013,
se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi
s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje
med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so
izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo
pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES)
št. 1407/2013.
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih
v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– 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 in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko
in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
A. stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih;
B. stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev
izpustov (stroški materiala);
C. stroški nakupa nove ali rabljene kmetijske mehanizacije;
D. stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
E. stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme
v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav;
F. stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže…);
G. stroški postavitve ali obnovitve sadnega ali drugega trajnega nasada;
H. stroški nakupa računalniške programske opreme.
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki so pravne in fizične osebe (ustrezajo kriterijem za mikro, podjetja), dejavne v primarni
kmetijski proizvodnji, s sedežem na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– ponudba oziroma predračun za načrtovano investicijo s specifikacijo del ali storitev,
– predložitev oddane kopije zbirne vloge v tekočem
(oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel);
– dokazila, da se investicija izvaja na območju občine;
– gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije, če je
s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno, oziroma druga ustrezna dokumentacija;
– pridobljena soglasja za izvedbo investicije (npr.:
kulturnovarstveno, okoljevarstveno …),
– dokazilo o presoji vplivov na okolje za investicije,
za katere mora biti opravljena (presoja vplivov na okolje
mora biti opravljena pred datumom dodelitve pomoči).
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Pomoč se ne dodeli:
– naložbam za skladnost s standardi Unije;
– investicijam, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicijam, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU;
– za že izvedena dela;
– stroškom, povezanim z zakupnimi pogodbami;
– nakupom proizvodnih pravic, pravic do plačila in
letnih rastlin;
– zasaditvijo letnih rastlin;
– stroškom v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakupom živali in samostojnim nakupom kmetijskih zemljišč;
– obratnim sredstvom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko
znaša do 2.500 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega podukrepa predloži
nosilec kmetijskega gospodarstva.
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč (A) (nezahtevne agromelioracije) in pašnikov (B).
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta 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.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki so pravne in fizične osebe (ustrezajo kriterijem za mikro, podjetja), dejavne v primarni
kmetijski proizvodnji, s sedežem na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– ponudba oziroma predračun za načrtovano investicijo s specifikacijo del ali storitev,
– predložitev oddane kopije zbirne vloge v tekočem
oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel;
– dokumentacija potrebna za izvedbo naložbe;
– pridobljena soglasja za izvedbo investicije (npr.:
kulturnovarstveno, okoljevarstveno …);
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe, da vlagatelj ali njegovi družinski člani niso lastniki
zemljišča;
– dokazilo, da se naložba izvaja na območju občine.
Pomoč se ne dodeli:
– naložbam za skladnost s standardi Unije;
– investicijam, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicijam, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU;
– stroškom, povezanim z zakupnimi pogodbami;
– nakupu proizvodnih pravic, pravic do plačila in
letnih rastlin;
– zasaditvi letnih rastlin;
– delom v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakupom živali in samostojen nakup kmetijskih
zemljišč;
– obratnim sredstvom.
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Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Najvišji skupni znesek pomoči lahko znaša do 2.500 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega podukrepa predloži
nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena
oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.
Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom
kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov:
– naravnih nesreč;
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti
z naravnimi nesrečami in
– drugih slabih vremenskih razmer;
– bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah ter
– zaščitenih živali.
S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da
zavarujejo svoje pridelke pred posledicami škodnih dogodkov iz prejšnjega odstavka.
Upravičeni stroški:
– strošek zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, ki krije
stroške za nadomestitev izgub zaradi slabih vremenskih
razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami
in drugih slabih vremenskih razmer, boleznimi živali ali
škodljivih organizmov na rastlinah ter zaščitenih živali in
ne zahteva ali določa vrste ali količine prihodnje kmetijske proizvodnje.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki so pravne in fizične osebe, ki
ustrezajo kriterijem za mikro, podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji in imajo sedež na območju
občine, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto,
ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za
tekoče leto.
Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino
nacionalnega sofinanciranja;
– pomoč ne sme ovirati delovanja notranjega trga
zavarovalniških storitev, biti omejena na zavarovanje,
ki ga ponuja eno samo zavarovalniško podjetje ali skupina podjetij in biti pogojena s tem, da se zavarovalna
pogodba sklene z zavarovalnico, ki ima sedež v zadevni
državi članici;
– sklenjeno zavarovanje ne zahteva ali določa vrste
ali količine prihodnje kmetijske proizvodnje.
Intenzivnost pomoči:
– do 20 % upravičenih stroškov. Pomoč skupaj
s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske
proizvodnje ne sme preseči 65 % stroškov zavarovalne
premije.
Ukrep 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih
(29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je varovanje in ohranjanje značilnosti
kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški
za nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del);
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki so pravne in fizične osebe, ki
ustrezajo kriterijem za mikro, podjetja, dejavna v pri-
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marni kmetijski proizvodnji in imajo sedež na območju
občine.
Pogoji za pridobitev:
– ponudba oziroma predračun za načrtovano investicijo s specifikacijo del ali storitev;
– predložitev oddane kopije zbirne vloge v tekočem
(oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge
v tekočem letu še ni potekel);
– dokazila, da se investicija izvaja na območju občine;
– dokazilo, da je stavba vpisana v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo,
pristojno za kulturo;
– gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije, če je
s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno, oziroma druga ustrezna dokumentacija;
– dokazilo o ustreznih dovoljenjih za izvedbo naložbe, kolikor je le to potrebno;
– dokazilo, da je objekt, ki je predmet ureditve, mora
biti v lasti nosilca ali članov kmetijskega gospodarstva;
– dokazilo, da se naložba izvaja na območju občine.
Intenzivnost pomoči:
– do 60 % upravičenih stroškov. Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči na posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 2.500 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega podukrepa predloži
nosilec ali član kmetijskega gospodarstva.
Ukrep 5: Podpora delovanju društev dejavnih na
področju primarne kmetijske proizvodnje
Cilj pomoči je razvoj dejavnosti društev, ki delujejo
na področju primarno kmetijsko proizvodnjo.
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije za tečaje, seminarje, predavanja, ki so vsebinsko vezani na dejavnosti primarne kmetijske proizvodnje,
– stroški nastopa na sejmih, katerih vsebine nastopov so vezane na dejavnosti primarne kmetijske pro
izvodnje;
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne
oglede, vezane na dejavnosti primarne kmetijske pro
izvodnje.
Upravičenci do pomoči:
– društva, ki delujejo na področju primarne kmetijske proizvodnje in imajo sedež v občini.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predračuni (s specifikacijo stroškov) za upravičene stroške, za katere se uveljavlja pomoč,
– program izobraževanja oziroma usposabljanja
povezanega s primarno kmetijsko pridelavo,
– dokazilo o dostopu do pomoči vsem upravičencem na območju občine.
Pomoč se ne dodeli:
– za upravičene stroške, ki nastanejo za udeležence, ki nimajo stalnega bivališče v občini niso upravičeni.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi
z odobreno pomočjo presegli 15.000,00 EUR v obdobju
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz
sredstev države, občine ali Unije.
Ukrep 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti
na kmetijskih gospodarstvih.
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Upravičene naložbe:
A predelava primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč;
B predelava gozdnih lesnih sortimentov;
C prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij;
D turizem na kmetiji;
E dejavnosti povezane s tradicionalnimi znanji na
kmetiji, storitvami in izdelki;
F vzreja in predelava vodnih organizmov;
G dejavnost povezana s tradicionalnimi znanji na
kmetiji, storitvami oziroma izdelki.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije;
– stroški gradnje ali obnove objekta;
– stroški nakupa opreme in naprav.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi,
s sedežem v Občini Dobrova - Polhov Gradec.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– trije predračuni s popisom del;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti ali dokazilo
o registraciji dejavnosti ali drug ustrezen dokument;
– predložitev ustreznega dovoljenja in soglasij za
izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje
objektov to potrebno;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let
po zaključeni naložbi;
– dokazilo, da se naložba izvaja na območju občine.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Najvišji znesek dodeljene pomoči je 5.000 EUR. Ne glede na določilo iz
prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli 200.000 EUR, v obdobju zadnjih
treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev
občine, države ali Evropske unije.
Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje
na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja
Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji
ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso
proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
Podukrep 7.1: Individualno izobraževanje in usposabljanje
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacij in šolnin za tečaje, seminarje
in predavanja, povezana z nekmetijskimi dejavnostmi
ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov.
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi
ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
Pomoč se ne dodeli za:
– usposabljanja, ki so del javno veljavnih izobraževalnih programov poklicnega, srednjega in višjega
strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih
programov,
– za upravičene stroške, ki nastanejo za udeležence, ki nimajo stalnega bivališče v občini niso upravičeni.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci in družinski člani kmetijskih gospodarstev,
vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine,
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– društva, ki delujejo na področju kmetijstva in imajo sedež v občini.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predračuni s specifikacijo stroškov;
– program izobraževanja oziroma usposabljanja,
povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov;
– dostopnost do pomoči vsem upravičencem na
območju občine.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi
z odobreno pomočjo presegli 200.000 EUR, v obdobju
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz
sredstev občine, države ali Evropske unije.
Ukrep 8: Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov
(ukrep de minimis)
Cilj pomoči je izboljšanje konkurenčnosti gozdarstva,
razvoj novih proizvodov ter uvajanje novih proizvodnih
tehnologij in izboljšanje varnosti pri delu v gozdu.
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje in rekonstrukcije gozdne vlake;
– stroški nakupa in dobave nove in rabljene opreme.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo, da se investicije izvaja na območju občine;
– dokazilo, da ima kmetijsko gospodarstvo v lasti ali
najemu najmanj 5 ha gozda;
– soglasje Zavoda za gozdove za načrtovan poseg;
– mapna kopija z vrisano predvideno traso gozdne
vlake;
– druga dokumentacija, potrebna na izvedbo investicije.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Najvišji znesek dodeljene pomoči je 2.500 EUR.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli
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200.000 EUR, v obdobju zadnjih treh proračunskih let,
ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na
to, ali se pomoč dodeli iz sredstev občine, države ali
Evropske unije
Ukrep 9: Enkratna pomoč dijakom in študentom
kmetijskih šol
Cilj pomoči je spodbujati mlade, da se odločajo za
šolanje na kmetijskih šolah, s čemer želimo doseči boljšo izobrazbeno strukturo na kmetijah.
Upravičenci do pomoči:
– dijaki in študentje kmetijskih in gozdarskih šol ali
univerz, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z nosilcem
kmetijskega gospodarstva.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– kmetijsko gospodarstvo, katerega član je upravičenec, mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev;
– uspešno zaključeno šolanje v preteklem šolskem
letu;
– redno vpisan v srednješolski ali univerzitetni program kmetijskih in gozdarskih smeri, v tekočem šolskem
letu programov;
– enkratna pomoč se ne izplača dijakom in študentom, ki niso vpisani v kmetijske šole;
– dijaki in študentje ponovno vpisani v isti letnik in
študentje, ki izgubijo status, do pomoči niso upravičeni.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije;
– potrdilo o katastrskem dohodku kmetijskega gospodarstva;
– kopijo zadnjega šolskega spričevala;
– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo prosilec prejema).
Intenzivnost pomoči:
– enkratna pomoč do višine 450 € na dijaka in študenta v tekočem šolskem letu.
V. Okvirna višina sredstev in merila za ocenjevanje
vlog
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so
namenjena za ukrepe za razvoj podeželja po tem javnem razpisu, je 32.200 EUR.
Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih

Ukrep

Višina razpisanih
Odstotek
sredstev v EUR sredstev v %

Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Ukrep 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine
Ukrep 5: Podpora društvom na področju primarne kmetijske proizvodnje
Ukrep 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih pro
izvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji
Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih
dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja
Ukrep 8: Izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov
Ukrep 9: Enkratna pomoč dijakom in študentom kmetijskih šol
Kolikor bodo zaprošena sredstva posameznega
ukrepa nižja od razpisanih sredstev posameznega ukrepa, se sredstva prerazporedijo na druge ukrepe v pripadajočih deležih.
Če bo na razpis ali posamezen ukrep prispelo več
vlog, kot je na razpolago sredstev, se odstotek pomoči
sorazmerno zniža.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: vlagatelji za
sredstva dodeljena za leto 2016 vložijo zahtevek za
izplačilo najkasneje do 30. 4. 2017.

9.000,00
1.000,00
2.500,00
2.000,00

28 %
3%
8%
6%

7.000,00

22 %

3.000,00
5.000,00
2.700,00

9%
16 %
8%

VII. Način prijave in roki
Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti, ali oddajo neposredno na
sedežu občine.
Ovojnica mora biti opremljena z naslednjimi podatki: Občina Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13,
1356 Dobrova, s pripisom »Ne odpiraj, javni razpis,
kmetijstvo«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja vloge. Vloge iz katerih ni razvidno, da se
nanašajo na javni razpis se zavrže.
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Rok za oddajo vlog: 6. 5. 2016.
VIII. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo 10. 5. 2016,
v prostorih Občine Dobrova - Polhov Gradec. Odpiranje
vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in strokovno
ocenila komisija, ki jo imenuje župan Občine Dobrova Polhov Gradec.
S sklepom župana se zavrže vloge:
– ki so prepozno prispele,
– ki niso oddane na predpisani razpisni dokumentaciji,
– nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno,
in zavrne vloge:
– ki so neutemeljene,
– z nasprotujočimi podatki v vlogi in prilogah,
– ki so vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah,
– vsebinsko neustrezne vloge,
– ki ne bodo izpolnjevale pogojev za prijavo,
– ki jih bo komisija, na podlagi meril za ocenjevanje
in vrednotenje, ocenila kot neustrezne,
Popolnost in dopolnitve vlog
Vloga se šteje za popolno, če je razumljiva in ima
priložene vse priloge.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 14 dni
od odpiranja in strokovnega pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema
poziva za dopolnitev. Dopolnitve poslane po roku, se
ne upoštevajo.
IX. Obveščanje o izboru
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča
na predlog strokovne komisije župan oziroma oseba, ki
jo pooblasti župan.
Vlagateljem katerih vloge izpolnjujejo predpisane
pogoje iz predpisov in javnega razpisa in so za namen
zagotovljena sredstva, se izda sklep o pravici do sredstev.
V obrazložitvi sklepa o pravici do sredstev je utemeljena odločitev in v primeru pozitivne odločitve opredeljena višina dodeljenih sredstev, namen in upravičeni
stroški za katere so sredstva namenjena.
Rok za izdajo sklepa o pravici do sredstev je 60 dni
od ugotovitve vseh dejstev.
Hkrati s prejemom sklepa bodo vlagatelji pozvani
k podpisu pogodbe, s katero se uredijo medsebojne obveznosti med prejemnikom in Občino Dobrova - Polhov
Gradec. Vlagatelji morajo podpisano pogodbo posredovati na občino v roku osem dni od prejema, drugače se
šteje da odstopajo od pogodbe.
VI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na spletni strani: http://www.dobrova-polhovgradec.si ali na sedežu občine. Lahko pa jo na osnovi poslane zahteve na elektronski naslov: info@dobrova-polhovgradec.si, posredujemo tudi po elektronski pošti.
Kontaktna oseba občinske uprave za informacije
je Helena Čuk.
X. Pritožba na odločitev: zoper odločitev o pravici
do sredstev lahko upravičenec vloži pritožbo na naslov
občine v roku 8. dni od prejema odločbe.
XI. Zahtevki za izplačilo
Za izplačilo sredstev vlagatelji vlagajo zahtevke
na predpisanem obrazcu.
Upravičenci lahko vlagajo zahtevke:
– za izplačilo upravičenih sredstev v letu 2016 najkasneje do 30. 11. 2016,
– za izplačilo upravičenih sredstev v letu 2017 najkasneje do 30. 4. 2017.
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Izplačilo se upravičencu izvrši po opravljenih delih
na podlagi računa in potrdila o plačilu računa.
Na podlagi popolnega zahtevka, se sredstva izplačajo na vlagateljev transakcijski račun. Nakazilo na
transakcijski račun šteje, da je bilo zahtevku v celoti
odobreno.
Če zahtevku ni v celoti ugodeno, se o spremembah
odloči z odločbo. Na to odločbo pritožba ni dovoljena.
Zahtevke, ki so v nasprotju z zahtevami predpisov,
javnega razpisa ali odločbe o pravici do sredstev, se
zavrne.
XII. Spremljane namenske porabe sredstev
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrova - Polhov Gradec spremlja komisija. Namen porabe
sredstev lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
Vlagatelj je dolžan vrniti nenamensko porabljena
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se
obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva
vračila sredstev. V teh primerih ne more pridobiti sredstev za dobo petih let.
Če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti
nenamensko porabljena,
– da je vlagatelj za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je vlagatelj za isti namen in iz istega naslova
ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to
določenega obdobja v razpisu,
– da je vlagatelj odtujil (prodal) nepremično in opremo sofinancirano iz proračuna občine, pred iztekom
5 let,
– če investicije za katero je pridobil sredstva ni dokončal oziroma jo je končal v bistveno manjšem obsegu
kot je predvideval v prijavi na razpis,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
XIII. Informacije: dodatne informacije po
tel. 01/36-01-800, kontaktna oseba: Helena Čuk. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti: helena.cuk@dobrova-polhovgradec.si.
Občina Dobrova - Polhov Gradec
Ob-1748/16
Na podlagi Statuta Občine Mokronog - Trebelno
(Uradni list RS, št. 66/10 – UPB1) in Odloka o proračunu
Občine Mokronog - Trebelno za leto 2016 (Uradni list
RS, št. 22/15) župan objavlja obvestilo o javnih razpisih.
Občina Mokronog - Trebelno obvešča občane in
druge zainteresirane, da bo objavila naslednje javne
razpise za leto 2016:
– Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Mokronog
- Trebelno za leto 2016
– Javni razpis za sofinanciranje programov
s področja socialnega in zdravstvenega varstva
v Občini Mokronog - Trebelno za leto 2016
– Javni razpis za izbor kulturnih programov in
projektov na področju kulturne dejavnosti za leto
2016
– Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mokronog - Trebelno za leto 2016
– Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Mokronog - Trebelno za
leto 2016
– Javni poziv za sofinanciranje programov, ki
niso predmet drugih razpisov v Občini Mokronog Trebelno za leto 2016
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Javni razpisi so objavljeni na spletni strani:
http://www.mokronog-trebelno.si in v občinskem glasilu Odsev, št. 35. Dodatne informacije lahko dobite na
tel. 07/34-98-260.
Občina Mokronog - Trebelno
Ob-1778/16
Občina Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka,
objavlja na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem
varstvu ((Uradni list RS, št. 3/07, ZSV-UPB2, 23/07
popr., 41/07 popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS,
57/12), 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju
socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08,
45/11) in 8. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini
Podvelka (MUV, štev. 26/2015)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe
Pomoč družini na domu v Občini Podvelka
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobite: na sedežu Občine Podvelka ter na spletni strani
Občine Podvelka: http://www.podvelka.si.
Kontakt za dodatne informacije tel. 02/876-910
(Uljana Brunšek), e-pošta: uljana.brunsek@podvelka.si.
Rok za oddajo ponudb je 25. 4. 2016 do 12. ure,
odpiranje ponudb bo dne 25. 4. 2016 ob 12.30, v sejni
sobi Občine Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka.
Občina Podvelka
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Javne dražbe
Ob-1749/16
Pošta Slovenije d.o.o. objavlja na podlagi 27. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d.o.o. in
Navodilom za upravljanje z osnovnimi sredstvi (Uradno
glasilo PS št. 3/2014)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Lesično, Lesično 5, v izmeri 42,91 m2, za izklicno ceno
20.000 EUR.
2. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Pristava pri Mestinju s pripadajočim zemljiščem, Pristava
pri Mestinju 28, v izmeri 74,58 m2, za izklicno ceno
40.000 EUR.
3. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Kozje, Kozje 36, v izmeri 89,60 m2, za izklicno ceno
35.000 EUR.
4. Nezasedeni bivši poslovni prostori Krško, Cesta krških žrtev 15, v izmeri 80,1 m2, za izklicno ceno
53.856 EUR.
5. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Boštanj, Boštanj 28b, v izmeri 129,2 m2, za izklicno ceno
63.834 EUR.
6. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Adlešiči, Adlešiči 13, v izmeri 51,4 m2, za izklicno ceno
18.000 EUR.
Predkupno pravico ima solastnik objekta KZ Krka
Novo mesto z.o.o. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti,
ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni.
V primeru, da imetnik predkupnih pravic v tem roku
ne uveljavljata predkupne pravice, se sklene pogodba
z najugodnejšim ponudnikom.
7. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Podbočje, Podbočje 81, v izmeri 44,08 m2, za izklicno ceno
39.530 EUR.
8. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Pišece, Pišece 34, v izmeri 41,81 m2, za izklicno ceno
20.000 EUR.
Predkupno pravico imata solastnika objekta Občina
Brežice in Prostovoljno gasilsko društvo Pišece. Prodajalec je dolžan imetnikoma predkupne pravice ponuditi
odkup nepremičnino po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se
morata upravičenca izjasniti v roku 30 dni. V primeru,
da imetnika predkupnih pravic v tem roku ne uveljavljata predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
9. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Stari
trg ob Kolpi, Stari trg ob Kolpi 38, v izmeri 60,46 m2, za
izklicno ceno 33.000 EUR
Predkupno pravico imata solastnika objekta Krajevna skupnost Stari trg ob Kolpi in Prostovoljno gasilsko
društvo Stari trg ob Kolpi. Prodajalec je dolžan imetnikoma predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po
vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se morata upravičenca izjasniti
v roku 30 dni. V primeru, da imetnika predkupnih pravic
v tem roku ne uveljavljata predkupne pravice, se sklene
pogodba z najugodnejšim ponudnikom.

10. Zasedeni poslovni prostori pošte Stopiče, Stopiče 3a, v izmeri 57,49 m2, za izklicno ceno 28.815 EUR.
Predkupno pravico imajo solastniki objekta Krajevna skupnost Stopiče, Prostovoljno gasilsko društvo
Stopiče in Mestna občina Novo mesto. Prodajalec je
dolžan imetnikom predkupne pravice ponuditi odkup
nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši
ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se morajo
upravičenci izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetniki predkupnih pravic v tem roku ne uveljavljajo predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim
ponudnikom.
11. Nezasedeni poslovni prostori bivše pošte Leskovec pri Krškem, Ulica 11. novembra 4, v izmeri
106,2 m2, za izklicno ceno 89.413 EUR.
12. Nezasedeni poslovni prostori bivše pošte Tabor,
Tabor 21, v izmeri 52,4 m2, za izklicno ceno 46.000 EUR.
13. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Breginj, Breginj 89, v izmeri 32,40 m2, za izklicno ceno
12.603 EUR.
14. Zasedeni poslovni prostori pošte Col, Col 78,
v izmeri 70,27 m2, za izklicno ceno 34.675 EUR.
15. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Materija, Materija 18, v izmeri 43,50 m2, za izklicno ceno
27.000 EUR.
16. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Hruševje, Hruševje 88, v izmeri 44,70 m2, za izklicno ceno
19.200 EUR.
17. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Vremski Britof, Vremski Britof 24, v izmeri 78,00 m2, za izklicno ceno 48.511 EUR.
18. Nezasedena garaža Begunje na Gorenjskem
15 d, v izmeri 29,9 m2, za izklicno ceno 26.000 EUR.
Predkupno pravico ima najemnica garaže Andreja
Anderle, Begunje 15 d. Prodajalec je dolžan imetnici predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po
vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se morajo upravičenci izjasniti
v roku 30 dni. V primeru, da imetniki predkupnih pravic
v tem roku ne uveljavljajo predkupne pravice, se sklene
pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
19. Nezasedeni poslovni prostor Blagovica, Blagovica 9a, v izmeri 78,10 m2, za izklicno ceno 40.000 EUR.
20. Nezasedeni poslovni prostori bivše pošte Dob
pri Domžalah, Ulica 7. avgusta 9, v izmeri 98,43 m2, za
izklicno ceno 80.000 EUR.
21. Nezasedeni poslovni prostori bivše pošte Dol
pri Hrastniku, Trg borcev NOB 13, v izmeri 60,10 m2, za
izklicno ceno 34.893 EUR.
22. Nezasedeni poslovni prostor Domžale - Vir,
Šaranovičeva ulica 25a, v izmeri 51,10 m2, za izklicno
ceno 71.000 EUR.
23. Nezasedeni poslovni prostor Kočevska reka,
Kočevska reka, v izmeri 78,79 m2, za izklicno ceno
33.046 EUR.
24. Nezasedeni poslovni prostor bivše pošte Kostel, Potok 1a, v izmeri 55,70 m2, za izklicno ceno
28.000 EUR.
25. Nezasedeni poslovni prostor bivše pošte Kropa, Kropa 3 b, v izmeri 60,75 m2, za izklicno ceno
42.283 EUR.
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26. Nezasedeni poslovni prostor Hrastnik,
Cesta 1. maja 56, v izmeri 94,80 m2, za izklicno ceno
36.537 EUR.
27. Nezasedeni poslovni prostor Ljubljana, Rimska
ulica 28, v izmeri 82,6 m2, za izklicno ceno 168.144 EUR.
28. Nezasedeni poslovni prostori Ljubljana Tržaška cesta 68 a (drugo in tretje nadstropje), v izmeri
479,97 m2, za izklicno ceno 300.000 EUR.
Funkcionalno zemljišče ob objektu ni predmet prodaje.
29. Nezasedeni poslovni prostor Osilnica, Osilnica 11a, v izmeri 48,40 m2, za izklicno ceno 26.775 EUR.
30. Nezasedeni poslovni prostor Polšnik, Polšnik
25b, v izmeri 92,70 m2, za izklicno ceno 40.000 EUR.
31. Nezasedeni poslovni prostor Rovte, Rovte 89a,
v izmeri 104,1 m2, za izklicno ceno 40.383 EUR.
32. Nezasedeni poslovni prostor Vače, Vače 28 a,
v izmeri 54,1 m2, za izklicno ceno 39.397 EUR.
33. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Orehova vas, Orehova vas 26, v izmeri 38,21 m2, za izklicno
ceno 19.550 EUR.
Predkupno pravico ima solastnik objekta AMD Orehova vas. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo
ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne
pravice se mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni.
V primeru, da imetnik predkupnih pravic v tem roku
ne uveljavljata predkupne pravice, se sklene pogodba
z najugodnejšim ponudnikom.
34. Nezasedena garaža na pošti 2112 Maribor, Na
trati 3, v izmeri 18 m2, za izklicno ceno 5.310 EUR.
35. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Hodoš, Hodoš 20c, v izmeri 117,05 m2, za izklicno ceno
68.000 EUR.
36. Nezasedeno stanovanje Draga, Draga 13, v izmeri 23,10 m2, za izklicno ceno 7.700 EUR.
37. Nezasedeno stanovanje Trbovlje, Keršičeva
22a, v izmeri 45,2 m2, za izklicno ceno 24.600 EUR.
38. Nezasedeno stanovanje Ormož, Poštna ulica 2,
v izmeri 43,41 m2, za izklicno ceno 25.000 EUR.
39. Zasedeno stanovanje Pristava pri Mestinju, Pristava pri Mestinju 28, v izmeri 65,40 m2, za izklicno ceno
17.000 EUR.
Pravila javne dražbe:
– javna dražba bo v dvorani Pošte Slovenije, d.o.o.,
v Mariboru, Slomškov trg 10, III. nadstropje, v petek,
8. aprila 2016, ob 12. uri;
– javna dražba bo ustna, vodi jo voditelj dražbe. Znesek vsakega višanja na dražbi je najmanj
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200,00 EUR, če izklicna cena za nepremičnino ne presega vrednosti 20.000,00 EUR, oziroma 500,00 EUR
v primeru, ko izklicna cena višja od 20.000,00 EUR.
– dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10 % izklicne cene nepremičnine na TRR
Pošte Slovenije, d.o.o. št. 90672-0000040025, pri Poštni banki Slovenije in pred licitacijo predložiti potrdilo
o plačilu varščine;
– izlicitirana vrednost nepremičnine ne more biti
nižja od izklicne vrednosti;
– kupec plača poleg izlicitirane vrednosti nepremičnine še predpisan davek;
– na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti potrdilo o registraciji
in pooblastilo za dražitelja, ki se nanaša na predmet
javne dražbe. Fizične osebe morajo predložiti osebni
dokument;
– na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino ponudi najvišjo ceno;
– ugovori na potek dražbe se lahko dajo do sestave
dražbenega zapisnika, rešuje pa jih vodja dražbe,
– uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje
v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli pa se
varščina brez obresti vrne v 10 dneh po končani dražbi. V primeru nepremičnin kjer so predpisane predkupne pravice se vrne varščina neuspelemu dražitelju brez obresti, v roku 10 dni od prejema obvestila
o uveljavljanju predkupne pravice, oziroma 10 dni po
poteku 30 dnevnega roka za uveljavitev predkupne
pravice.
Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo
v 30 dneh po zaključku dražbe.
Kupec mora celotno kupnino poravnati v roku 15 dni
po podpisu in overitvi pogodbe.
Če kupec po svoji krivdi ne izpolni obveznosti se
šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru prodajalec zadrži varščino.
Kontaktne osebe za informacije in dogovore za
ogled nepremičnin:
– za nepremičnine 1 do 12 in 39, na
tel. 03/424-36-03, Vladimir Guzej,
– za nepremičnine od 13 do 17, na tel. 05/666-66-00,
Darja Janežič,
– za nepremičnine od 18 do 32 in 36 ter 37, na
tel. 01/243-16-20, Mitja Kobal,
– za nepremičnine od 33 do 35 in 38, na
tel. 02/449-27-15, Franc Kerenc.
Pošta Slovenije d.o.o.
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Razpisi delovnih mest
Ob-1750/16
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96 in nadaljnji) in Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOVFI (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji) ter sklepa 16. dopisne seje Sveta Vrtca Galjevica, Svet Vrtca Galjevica
razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Vrtca
Galjevica izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92. in 107.a členom
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji), 40. in 56. členom Zakona o vrtcih – ZVrt (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 36/10 in nadaljnji)
ter 28. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o vrtcih – ZVrt- D (Uradni list RS, št. 25/08 in
nadaljnji), in sicer:
1. mora imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe prve stopnje
oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza
izobrazbi prve stopnje oziroma izpolnjuje izobrazbene
pogoje po prehodni določbi 28. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih – ZVrt-D (Uradni
list RS, št. 25/08 in nadaljnji),
2. mora izpolnjevati druge pogoje za vzgojitelja ali
za svetovalnega delavca v vrtcu,
3. mora imeti opravljen strokovni izpit na področju
vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom,
4. mora imeti pridobljeno pedagoško izobrazbo,
5. mora imeti naziv svetovalec ali svetnik oziroma
najmanj pet let naziv mentor,
6. mora imeti opravljen ravnateljski izpit oziroma
si ga pridobiti najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
7. imeti mora najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
8. ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
9. ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. zoper njega/njo ne sme biti uveden kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
11. predložiti mora svoj program vodenja Vrtca Galjevica, Galjevica 35, 1000 Ljubljana.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu ZOVFI (Uradni list
RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Vrtca
Galjevica, Ljubljana.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predviden začetek dela je 23. 9. 2016.
Svet vrtca bo obravnaval samo pravočasne in popolne prijave, ki morajo vsebovati kratek življenjepis,
program vodenja, overjene kopije dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter originalni potrdili Ministrstva

za pravosodje o nekaznovanosti in pristojnega Okrajnega sodišča, da zoper kandidata ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost,
ki ne smeta biti starejši od 30 dni.
Pisne prijave lahko kandidati pošljejo v roku 8 dni
od objave tega razpisa na naslov: »Svet Vrtec Galjevica,
Galjevica 35, 1000 Ljubljana«, z oznako: »Prijava na
razpis za ravnatelja – Ne odpiraj!«
Kandidati naj v prijavi navedejo svoj e-naslov, na
katerega bodo sprejemali obvestila/vabila med razpisnim postopkom.
Prijava se bo štela za pravočasno, če bo oddana na
pošto s priporočeno pošiljko zadnji dan roka.
Prijavljeni kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonsko določenem roku.
Svet Vrtca Galjevica, Ljubljana
Ob-1751/16
V skladu s 5. in 8. členom Postopkovnika za imenovanje direktorja Bolnišnice Topolšica in 28. členom
Statuta Bolnišnice Topolšica, Svet zavoda Bolnišnice
Topolšica, objavlja prosto delovno mesto
direktorja Bolnišnice Topolšica (m/ž)
za 4 letno mandatno obdobje
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba medicinske smeri
z opravljenim specialističnim izpitom iz interne medicine,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji in sposobnostmi,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Kandidati naj pisni vlogi priložijo naslednja dokazila:
– kopija diplome,
– kopija potrdila o opravljenem specialističnem izpitu iz interne medicine,
– kopijo delovne knjižice oziroma potrdilo zavoda
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije o delovni dobi,
– opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– kopija osebnega dokumenta,
– izjava kandidata, da je državljan Republike Slovenije.
Kandidati morajo predložiti program dela in razvoja
bolnišnice.
Pisna vloga z dokazili se pošlje v zaprti (zalepljeni
ali zapečateni) ovojnici na naslov Bolnišnica Topolšica,
Topolšica 61, 3326 Topolšica, s pripisom »Razpis za
direktorja Bolnišnice Topolšica – Ne odpiraj«.
Prijava na razpis je pravočasna, če prispe na naslov do vključno 15. 4. 2016. Prijava je pravočasna tudi,
če je bila poslana priporočeno po pošti in je na njej poštni žig z datumom do vključno 15. 4. 2016.
E-naslov za pojasnila: duska.lalek@b-topolsica.si.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni po
seji Sveta Zavoda, na kateri se bo odločalo o izbiri
kandidata.
Svet zavoda Bolnišnice Topolšica
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Svet zavoda Osnovne šole Rudija Mahniča-Brkinca
Pregarje, Pregarje 18, 6243 Obrov, na podlagi sklepa
seje Sveta zavoda z dne 25. 2. 2016, razpisuje 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 – popr., 65/09 –
popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 47/15).
Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno
vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2016.
Izbrani kandidat/izbrana kandidatka bo imenovan/a
za dobo 5 let.
Kandidati/kandidatke pošljejo Svetu zavoda pisne
prijave z dokazili o:
– izobrazbi,
– nazivu,
– opravljenem strokovnem izpitu,
– opravljenem ravnateljskem izpitu,
– delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev pošljite v zaprti ovojnici v roku 8 dni po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Rudija
Mahniča-Brkinca Pregarje, Pregarje 18, 6243 Obrov,
s pripisom Prijava na razpis ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/kandidatka mora k prijavi priložiti program
vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži
tudi kratek življenjepis.
Kandidati/kandidatke bodo prejeli pisno obvestilo
o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda
OŠ Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje
Ob-1753/16
Svet Gimnazije Jurija Vege Idrija, Študentovska 16,
5280 Idrija, na podlagi sklepa konstitutivne seje, z dne
15. 3. 2016, razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09, 20/11), ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (dokazila o izobrazbi, opravljenem strokovnem
izpitu, pridobljenem nazivu, opravljenem ravnateljskem
izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanju in potrdilo sodišča, da kandidat
ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet Gimnazije Jurija Vege Idrija,
Študentovska 16, 5280 Idrija, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet Gimnazije Jurija Vege Idrija
Ob-1754/16
Svet OŠ Dravlje na podlagi 54. sklepa seje z dne,
17. 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. 16/7- 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.
Predviden začetek dela bo 19. julija 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 in potrdilo sodišča, da kandidat/ka
ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Dravlje,
Klopčičeva ulica 1, 1117 Ljubljana, s pripisom »Prijava
na razpis za ravnatelja/ravnateljico – Ne odpiraj«.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet OŠ Dravlje
Ob-1755/16
Na podlagi drugega odstavka 58. člena ZOFVI razpisuje Svet zavoda Glasbene šole Radovljica, Linhartov
trg 1, 4240 Radovljica, delovno mesto
ravnatelja
Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakona 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.
Predvideni začetek dela bo 1. novembra 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,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni
v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Radovljica,
Linhartov trg 1, 4240 Radovljica, z oznako »Prijava na
razpis za ravnatelja«.
Kandidati morajo k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
najkasneje v 4 mesecih od objave razpisa.
Svet zavoda Glasbene šole Radovljica
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Ob-1767/16

Na podlagi 15. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer in sklepa Sveta
zavoda z dne 15. 3. 2016, svet zavoda razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice zavoda
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev
izpolnjevati še:
– da ima univerzitetno izobrazbo medicinske, pravne ali ekonomske smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane
izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
– opis delovnih izkušenj,
– vizija razvoja ZD Ljutomer za mandatno obdobje,
– potrdilo o nekaznovanosti iz Centralne kazenske
evidence, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– izjava kandidata, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Potrdilo o nekaznovanosti ne sme biti starejše od
dveh mesecev od roka za oddajo vloge.
Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno poslati v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Zdravstveni dom Ljutomer, Cesta 1. Slov. tabora 2, 9240
Ljutomer. Na kuverto se naj navede »Ne odpiraj – Javni
razpis direktor«.
Sklep o imenovanju bo začel veljati po podanem
soglasju s strani ustanoviteljev zavoda.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30 dneh po odločitvi sveta zavoda.
Zdravstveni dom Ljutomer
Ob-1775/16
Svet zavoda Osnovne šole Savsko naselje, Matjaževa 4, 1000 Ljubljana, razpisuje na podlagi svoje 20.
seje z dne 29. 2. 2016, delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelj/a/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in
posebne pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
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list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 16/07,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – F, 57/12 –
P-2D, 47/15 – VI-J).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Kandidat/ka mora prijavi priložiti program vodenja
zavoda.
Izbran/i/a kandidat/ka bo imenovan/a za pet let.
Predvideni začetek dela je 23. 12. 2016.
Kandidat/i/ke naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi,
nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, opravljenem ravnateljskem izpitu, kratek življenjepis, program vodenje
zavoda, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča,
da kandidat/ka ni v kazenskem postopku) pošljejo
v zaprti ovojnici, v 8 dneh po objavi razpisa, na naslov:
Svet zavoda Osnovne šole Savsko naselje, Matjaževa 4, 1000 Ljubljana, s pripisom Prijava na razpis
ravnatelja.
Kandidat/i/ke bodo prejel/i/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole
Savsko naselje Ljubljana
Ob-1782/16
Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje na podlagi
34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
s spremembami in dopolnitvami), 27. člena Statuta Splošne bolnišnice Celje in sklepa Sveta zavoda z dne 17. 3.
2016, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja zavoda (m/ž)
za štiriletno mandatno obdobje
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih
z zakonom, izpolnjevati še:
– imajo univerzitetno izobrazbo;
– imajo najmanj 5 let vodstvenih delovnih izkušenj;
– imajo ustrezna organizacijska in upravljalska znanja;
– predložijo vizijo in strategijo razvoja zavoda ter
opredelijo svojo vlogo pri realizaciji le-tega.
Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev,
programom in življenjepisom naj kandidati predložijo do
9. 4. 2016 v zaprti ovojnici na naslov: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova ulica 5, Splošno kadrovsko pravni sektor, 3000 Celje, z oznako: »Prijava na razpis za direktorja Splošne bolnišnice Celje – Ne odpiraj!«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po
objavi razpisa.
Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje
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Druge objave
Št. 6100-0001/2016

Ob-1787/16
Popravek

Občina Ravne na Koroškem objavlja popravek Javnega poziva za sofinanciranje programov in projektov na
področju kulture v Občini Ravne na Koroškem za leto
2016, ki je bil objavljen v Razglasnem delu Uradnega
lista RS, št. 21/16 dne 18. 3. 2016, in sicer:
Tretja alineja četrte točke javnega poziva se spremeni in se na novo glasi:
– so najmanj eno leto registrirane in delujejo na
področju izdajateljske dejavnosti, muzejske dejavnosti
oziroma lastne kulturne ustvarjalnosti.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-1747/16
Na podlagi pete alinee prvega odstavka 12. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list
RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15, v nadaljevanju: ZSRT) in
drugega odstavka 5. člena Pravilnika o podeljevanju
javnega pooblastila na področju turizma (Uradni list RS,
št. 68/08) Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo) objavlja
javni natečaj
za izbor nosilca javnega pooblastila za:
– vodenje postopka za podeljevanje licenc
za opravljanje dejavnosti organiziranja
in prodaje turističnih aranžmajev
in vodenje registra teh licenc ter
– izvajanje preizkusov znanja za osebe,
ki pridobivajo naziv turistični vodnik
in turistični spremljevalec in druge
s tem postopkom povezane upravne naloge
1. Predmet javnega natečaja
Predmet tega javnega natečaja je izbira pravne
osebe, ki ji bo podeljeno javno pooblastilo za izvajanje
naslednjih upravnih nalog:
1.1
– vodenje postopka za podeljevanje licenc za opravljanje dejavnost organiziranja ali prodaje turističnih
aranžmajev;
– vodenje registra izdanih licenc organizatorjem potovanj in turističnim agentom.
Navedene upravne naloge so za potrebe tega javnega natečaja poimenovane
Sklop A.
1.2
– izvajanje preizkusov znanja (izpitov) za turistične
vodnike in turistične spremljevalce ter podeljevanje izkaznic, s katerimi se dokazuje identiteta posameznikov,
ki so zahtevane izpite opravili;
– vodenje upravnih postopkov za pridobitev izkaznice brez opravljenega izpita za turistične spremljevalce
(na podlagi dokazil o delovnih izkušnjah);
– vodenje registra turističnih vodnikov in turističnih
spremljevalcev;
– podaljševanje letnih registracij vseh turističnih
vodnikov in turističnih spremljevalcev za tekoče leto na

temelju zbiranja podatkov o številu dni vodenja in o relacijah vodenja;
– obravnavanje pritožb na račun dela turističnega
vodnika zaradi morebitnega odvzema licence ter vodenje upravnih postopkov za odvzem licenc oziroma
črtanje iz registra po uradni dolžnosti.
Navedene upravne naloge so za potrebe tega javnega natečaja poimenovane
Sklop B.
Pravna oseba lahko kandidira za pridobitev javnega
pooblastila za izvajanje obeh sklopov hkrati ali pa le posameznega sklopa, kar mora biti razvidno iz prijavnega
obrazca.
2. Cilj natečaja
Cilj javnega natečaja je izbrati pravno osebo, ki ji bo
ministrstvo na temelju opravljenega izbornega postopka
podelilo javno pooblastilo za izvajanje upravnih nalog, ki
so navedene kot predmet tega natečaja.
3. Pogoji za prijavitelje
Na ta javni natečaj se lahko prijavijo pravne osebe
javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju
spodbujanja razvoja turizma.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji, so skupni za oba navedena sklopa.
Za pridobitev javnega pooblastila mora pravna oseba javnega ali zasebnega prava izpolnjevati pogoje iz
drugega odstavka 12. člena ZSRT:
– da deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za
pridobitev javnega pooblastila,
– da ima dejavnosti s področja spodbujanja turizma
opredeljene v svojem ustanovitvenem aktu,
– da ima usposobljen kader,
– da ima najmanj eno referenco s področja izvajanja upravnih nalog, ki so predmet tega javnega natečaja,
ali njim podobnih oziroma primerljivih.
Prijavitelj mora poleg tega izpolnjevati tudi druge
pogoje:
– da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem
organu,
– da ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave,
stečaja, prepovedi delovanja, prenehanja po zakonu,
sodne likvidacije, izbrisa iz registra,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge
dajatve določene z zakonom,
– da pravna oseba in odgovorna oseba pravne
osebe nista v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bila pravnomočno
obsojena,
– da ni na seznamu subjektov, s katerimi na podlagi predpisov, ki urejajo preprečevanje korupcije, ministrstvo ne sme poslovati,
– da pozna slovensko zakonodajo na področju državne uprave, javnih financ ter turističnega posredovanja,
– da pozna zakonodajo in smernice Evropske unije
na področju turističnega posredovanja,
– da je strokovno usposobljen za izvajanje nalog,
ki so predmet javnega pooblastila (ima vzpostavljen delujoč sistem organizacije dela, učinkovit notranji nadzor
nad opravljanjem nalog, jasno opredeljena navodila za
delo in delovne postopke ter opredeljene pristojnosti in
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odgovornosti zaposlenih) oziroma, da ima na področju,
na katerega se nanaša javno pooblastilo ali vsaj na sorodnem področju, ustrezne delovne izkušnje,
– da ima za vsak posamezen sklop za polni delovni
čas zaposlenega najmanj enega delavca z višješolsko
izobrazbo in najmanj dvema letoma delovnih izkušenj
ter uspešno opravljenim strokovnim izpitom za vodenje
upravnega postopka,
– da razpolaga s primerno opremljenimi poslovnimi
prostori za opravljanje nalog (tehnično ustrezno opremljeni prostori s telefoni, računalniki -obvezen dostop do
interneta, razpoložljiv predprostor z možnostjo uporabe
sanitarij za stranke),
– da razpolaga z ustrezno informacijsko tehnologijo
za podporo pri izvajanju strokovnih nalog.
Izpolnjevanje navedenih pogojev bo prijavitelj v prijavi izkazoval v skladu z določbami v natečajni dokumentaciji. Prijavitelj v prijavi ne sme navajati neresničnih
ali zavajajočih podatkov.
Prijavitelj ob prijavi podpiše izjavo, da bo takoj po
podpisu pogodbe prevzel ustrezne registre in pričel izvajati vse upravne naloge, za katere mu bo podeljeno
javno pooblastilo, vključno z dokončanjem že začetih
upravnih postopkov.
4. Merila za izbor
Pri izboru se bodo upoštevala naslednja merila,
ki so skupna za podelitev javnega pooblastila za oba
sklopa:
Merilo
1 Usposobljenost prijavitelja za izvajanje javnega pooblastila (na področju,
ki je predmet javnega pooblastila)
2 Cena storitve
Skupaj

Točke
do 60 točk
do 40 točk
100 točk

Navedena merila so podrobneje razdelana v natečajni dokumentaciji.
5. Izbirni postopek
Postopek izbire bo vodila komisija, ki jo je s sklepom imenoval minister, pristojen za turizem.
Odpiranje prijav ne bo javno. V roku dostavljene
in pravilno označene prijave bo komisija odpirala po
vrstnem redu, kot so prispele na navedeni naslov. Komisija bo vse prispele prijave pregledala. Prijava mora
biti predložena v skladu z navodili iz natečajne dokumentacije in na predpisanih obrazcih iz natečajne dokumentacije.
Komisija bo prijavitelje, katerih vloge bodo nepopolne, pozvala, da te dopolni v roku osmih dni, pri čemer
ponujena cena izvajanja storitve, ki je predmet javnega
pooblastila, ne more biti predmet dopolnitve ali spremembe. Nepopolne vloge, ki v postavljenem roku ne
bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
V primeru, da bosta dva prijavitelja za posamezen
sklep (A ali B) prejela enako število točk, bo izbran prijavitelj, ki bo dosegel višje število točk pri prvem sklopu
meril.
Ministrstvo ima pravico od prijavitelja zahtevati dodatna pojasnila glede navedb v prijavi in v primeru dvoma preveriti resničnost podatkov. Če se pri tem ugotovi
nepravilnosti, se vloga lahko zavrne.
6. Podelitev javnega pooblastila
Ministrstvo bo na podlagi izvedenega javnega natečaja izbranemu ponudniku (izbranima ponudnikoma),
katerega vloga bo ocenjena z največjim številom točk,
z odločbo podelilo javno pooblastilo in sicer ločeno za
izvajanje upravnih in drugih nalog za sklop A in za sklop
B in to za obdobje štirih let oziroma do uveljavitve mo-
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rebitnih sprememb ZSRT v delu, ki ureja področje, ki
je predmet podelitve javnega pooblastila.
Na ponujene cene bo pred izdajo odločbe o podelitvi javnega pooblastila pridobljeno soglasje ministra,
pristojnega za turizem. Če minister soglasja ne bo podal, se lahko izvedejo pogajanja o znižanju cene. Če
ne bo dosežen dogovor, se postopek javnega natečaja
s sklepom ustavi. Sklep se vroči prijaviteljem, hkrati se
jim tudi vrnejo vloge.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da v primeru, ko bi
na temelju izvedenega javnega natečaja ocenilo, da nobeden izmed prijaviteljev ne izpolnjuje zahtevanih pogojev v zadovoljivem obsegu ali je ponujena cena nesprejemljiva, ne podeli javnega pooblastila na temelju tega
natečaja. Podrobnejša razmerja med ministrstvom in
nosilcem javnega pooblastila bodo urejena s pogodbo.
Ministrstvo si pred podpisom pogodbe pridržuje
pravico do spremembe ali dopolnitve njene vsebine.
7. Pritožbeni postopek: prijavitelji bodo o izboru
obveščeni najkasneje v 60. dneh po odpiranju prijav
z odločbo. Odločba ministrstva je dokončna in zoper
njo v upravnem postopku ni pritožbe. Zoper to odločbo
je možen upravni spor na Upravnem sodišču Republike
Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana.
8. Zagotavljanje sredstev za izvajanje storitev, ki
so predmet javnega pooblastila: pravna oseba, ki ji
ministrstvo podeli javno pooblastilo na temelju tega natečaja, zagotavlja finančna sredstva za izvajanje nalog
na temelju podeljenega pooblastila, skladno s ponujeno ceno oziroma cenikom storitev, ki bodo predmet
javnega pooblastila. Cenik storitev je obvezni sestavni
del pogodbe.
9. Nadzor nad delom nosilca javnega pooblastila ter
odvzem javnega pooblastila
Instančni nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in
uspešnostjo nosilca javnega pooblastila, izbranega na
podlagi tega natečaja, bo opravljalo ministrstvo.
Nosilcu javnega pooblastila ministrstvo lahko odvzame javno pooblastilo, če:
– so s pravnomočno odločbo pristojnega organa
ugotovljene nepravilnosti pri njegovem poslovanju,
– z javnim pooblastilom dodeljenih upravnih nalog
ne izvaja v skladu z veljavno turistično politiko,
– z javnim pooblastilom dodeljenih upravnih nalog,
tudi po predhodnem opominu ministrstva, ne bo opravljal pravočasno,
– se pri izvajanju nadzora iz prejšnjega odstavka
ugotovijo večje nepravilnosti pri izvajanju nalog, poverjenih z javnim pooblastilom.
O odvzemu javnega pooblastila odloča z upravno
odločbo minister, pristojen za turizem.
10. Način prijave in natečajni rok
Prijave z zahtevanimi dokazil in izpolnjenimi obrazci
morajo v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – prijava
– Javni natečaj za podelitev javnega pooblastila« ter navedbo sklopa »Sklop A«, »Sklop B« oziroma »Sklop A in
B«, prispeti na naslov Republika Slovenija, Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, najkasneje 15. dan od objave tega javnega
natečaja v Uradnem listu RS, do 15. ure. Na hrbtni strani
mora biti napisan naslov prijavitelja.
Prijave morajo ne glede na način dostave prispeti na navedeni naslov v postavljenem roku, sicer se
bodo štele za nepravočasne. Nepravilno označene in
nepravočasno prispele vloge bodo neodprte vrnjene
pošiljatelju. Kolikor je zaradi nepravilno označene vloge,
le-to nemogoče neodprto vrniti pošiljatelju, jo komisija
odpre, ugotovi pošiljatelja, ponovno zapečati in vrne
pošiljatelju.
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11. Poslovna skrivnost: vsi podatki iz prijav, ki jih
strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo
za poslovno skrivnost, v svoji prijavi tako tudi označiti.
Kot poslovno skrivnost prijavitelj lahko označi posamezen podatek oziroma del prijave. Poslovna skrivnost se
ne more nanašati na celotno prijavo.
12. Natečajna dokumentacija
Objavljena je na spletni strani ministrstva,
http://www.mgrt.gov.si v poglavju javna naročila, razpisi
in povabila, zainteresirani prijavitelji pa jo lahko brezplačno dvignejo tudi v ministrstvu, v tajništvu Direktorata za turizem in internacionalizacijo, III. nadstropje,
Kotnikova 5, Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 12. uro.
Kontaktna oseba za dodatne informacije je Simona
Križaj, sekretarka, e-pošta: simona.krizaj@gov.si.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ob-1769/16
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 94/09,
4/10, 20/11 in 111/13) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS,
št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 38/12 in 90/12), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: Ministrstvo) objavlja
javni poziv
za dodelitev kulturnih žepnin za samozaposlene
v kulturi, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala
Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega
za kulturo (v nadaljevanju: projektni razpis,
oznaka JPP-KŽP-2016)
1. Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
2. Predmet in področje ter cilji poziva
Predmet poziva
Kulturna žepnina za samozaposlene v kulturi (v
nadaljevanju: kulturna žepnina) je namenjena ohranitvi
in spodbujanju samozaposlovanja na področju kulture
in zagotavljanju spodbudnih pogojev za ustvarjalno delo
samozaposlenih v kulturi, izboljšanju pogojev delovanja
in zviševanju števila projektov, katerih nosilci so samozaposleni v kulturi, širitvi in večanju dostopnosti kulturnih
dobrin, vzpostavitvi kvalitetne in raznovrstne kulturne in
umetniške produkcije, dvigu kompetenc samozaposlenih ter večji mobilnosti in razvoju delovanja samozaposlenih v kulturi.
Gre za spodbudne pogoje v obliki podpore pri pripravi in/ali izvedbi kulturnih projektov samozaposlenih
v kulturi. Kulturna žepnina je namenjena izključno fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu.
Vrednost kulturne žepnine je določena v višini
1.500,00 EUR bruto. Ministrstvo bo na podlagi tega
javnega poziva kulturne žepnine sofinanciralo v okvirnem predvidenem znesku 99.000,00 EUR (predvidoma
66 kulturnih žepnin).
Področje poziva: poziv se nanaša na vsa področja
ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru, na katerih
delujejo samozaposleni v kulturi.
Cilji poziva
Podpora delovanju samozaposlenih v kulturi v letu
2016 sledi naslednjim ciljem:
– ohranitev in dvig samozaposlitvenih možnosti na
področjih kulture;

– večja vključenost samozaposlenih v kulturi v kulturne projekte;
– povečanje dostopnosti kulturnih dobrin in kulturne ustvarjalnosti na celotnem slovenskem kulturnem
prostoru;
– dvig kompetenc ter mobilnosti.
3. Pomen izrazov
V pozivu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični
obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Samozaposleni na področju kulture (v nadaljevanju:
samozaposleni) so fizične osebe, ki so na dan oddaje
vloge na poziv za kulturno žepnino vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu in bodo vpisane
v razvid samozaposlenih v kulturi še najmanj do vključno
31. 12. 2016.
Prijavljena aktivnost je posamična kulturna aktivnost ali več med seboj vsebinsko povezanih kulturnih
aktivnosti, ki bodo izvedene v letu 2016 in pomenijo
pripravo in/ali izvedbo projekta v okviru specializiranega
poklica v kulturi, s katerim je vpisan v razvid. Vsebino in
celotni obseg aktivnosti je mogoče razbrati iz prijaviteljeve predstavitve v prijavnem obrazcu.
4. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Na poziv se lahko prijavijo upravičene osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so samozaposleni, ki so na dan oddaje vloge na
poziv vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu in bodo vpisani v razvid najmanj do 31. 12. 2016
(obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan prijavni obrazec);
– da prijavljene aktivnosti sodijo v okvir specializiranega poklica, s katerim je samozaposlen v kulturi vpisan
v razvid (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja
– podpisan prijavni obrazec);
– da so v primeru, da so bili pogodbena stranka
Ministrstva v letih 2014, 2015 in 2016, izpolnjevali vse
pogodbene obveznosti ter vse obveznosti iz naslova
statusa samozaposlenega v kulturi (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan prijavni
obrazec);
– da prijavljena aktivnost ni in ne bo predmet financiranja na katerem od javnih razpisov in pozivov Ministrstva ali na razpisih in pozivih Slovenskega filmskega
centra, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in
Javne agencije za knjigo RS, na drugih javnih pozivih in
razpisih drugih ministrstev, lokalnih skupnosti ali iz EU
sredstev (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja
– podpisan prijavni obrazec);
– da v letih 2014, 2015 in 2016 niso prejemniki delovne štipendije Ministrstva, Slovenskega filmskega centra, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ali Javne
agencije za knjigo RS ali delovne štipendije iz naslova
knjižničnega nadomestila (obvezno dokazilo: originalna
izjava prijavitelja – podpisan prijavni obrazec);
– da v letu 2014 in 2015 niso bili prejemniki kulturne
žepnine po Zakonu o uresničevanju javnega interesa
za kulturo;
– da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom vodenja poziva in objave rezultatov poziva na
spletni strani Ministrstva, skladno z Zakonom o dostopu
do informacij javnega značaja in Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (obvezno dokazilo: originalna izjava
prijavitelja – podpisan prijavni obrazec).
5. Izpolnjevanje pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni uslužbenec, ki ga izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje
ministrica. Vloge, prispele na poziv, odpira imenovani
uslužbenec po vrstnem redu prispetja vlog.
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Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno
pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti
v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se
bo štela kot nepopolna.
6. Kriteriji
Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih
oseb bo obravnavala strokovna komisija po vrstnem
redu njihovega prispetja (vrstni red se določi, ko je vloga
popolna), skladno z naslednjimi kriteriji:
1. Prijavljene aktivnosti so vsebinsko utemeljene
in finančno realno ovrednotene.
2. Prijavljene aktivnosti prispevajo k ohranitvi in
širitvi delovanja samozaposlenega v kulturi v obdobju
do konca leta 2017.
7. Uporaba kriterijev
Strokovna komisija bo ovrednotila vloge po vrstnem
redu njihovega prispetja v skladu s kriteriji poziva. Vrstni
red prispetja posamezne vloge se določi, ko je vloga
popolna.
Strokovna komisija lahko predlaga v financiranje
prijavitelje, ki izpolnjujejo oba kriterija do porabe sredstev.
8. Predvidena vrednost
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za ta poziv, za leto 2016, je 99.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki
št. 131123 – Samostojni ustvarjalci na področju kulture.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo
določal Zakon o izvrševanju proračuna RS.
10. Rok poziva: besedilo javnega poziva z oznako JPP-KŽP-2016 se objavi v Uradnem listu RS dne
25. 3. 2016 in na spletni strani Ministrstva za kulturo
(http://www.mk.gov.si).
Javni poziv je odprt od objave poziva do porabe
sredstev, vendar najdlje do 30. 9. 2016.
11. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva,
– prijavni obrazec.
Prijavitelj mora priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec;
Dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo 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).
Dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi
s spletne strani Ministrstva: www.mk.gov.si, kjer najdejo
tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega
poziva.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega javnega poziva JPP-KŽP-2016 in
mora vsebovati vse podatke, določene v dokumentaciji
poziva.
Vloga mora biti predložena glavni pisarni oziroma
oddana na pošti kot priporočena pošiljka na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj
– Prijava na javni poziv z oznako JPP-KŽP-2016. Na
hrbtni strani ovitka mora biti razločno naveden prijavitelj:
ime, priimek in naslov (sedež).
Za priporočeno pošiljko, na kateri ni označena ura
oddaje priporočene pošiljke, velja, da je bila tistega dne
oddana ob 23.59.
13. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali
sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto
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do vključno dne 30. 9. 2016 oziroma do tega dne ni
bila v poslovnem času predložena glavni pisarni Ministrstva. Za prepozno se šteje tudi vloga, ki je prispela
po dnevu, ko se je javni poziv končal zaradi porabe
sredstev.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh podatkov, ki jih zahteva besedilo poziva in dokumentacija
poziva. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na poziv prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni
v zahtevanem petdnevnem roku.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v pozivu.
Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih
dokazil in vloge prijavitelja.
Prijavitelj lahko sam dopolnjuje vlogo do dneva njene obravnave s strani strokovne komisije.
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 ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog.
14. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in
pojasnil: Mojca Jurič, tel. 01/369-58-74, e-pošta: mojca.juric@gov.si.
Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu
in elektronskih medijih Ministrstva so vsak ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 11. ure.
15. Vpogled v dokumentacijo: zainteresirane osebe se lahko seznanijo z dokumentacijo poziva oziroma
vpogledajo vanjo na vložišču Ministrstva (Maistrova 10,
1000 Ljubljana) ali na spletnih straneh Ministrstva: www.
mk.gov.si, kot je navedeno pod točko 11.
16. Obveščanje o izboru: Ministrstvo bo prijavitelje o izidu obravnave na pozivu obvestilo najkasneje
v enem mesecu po obravnavi na strokovni komisiji.
Ministrstvo bo vloge prijaviteljev obravnavalo po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa, in največ do vrednosti, določene z državnim proračunom.
17. Odločitev: ministrica na podlagi predloga strokovne komisije o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na poziv,
izda posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ali
zavrnitvi vloge. Odločba o odobritvi je podlaga za sklenitev pogodbe. V primeru, da ne pride do sklenitve pogodbe ali pride do odstopa od pogodbe, se lahko sprejme
popolno vlogo upravičenega prijavitelja, ki je bila prva po
vrstnem redu in zaradi porabe sredstev ni bila sprejeta
v sofinanciranje.
Ministrstvo za kulturo
Ob-1788/16
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) ter v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov
(Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12), Ministrstvo
za kulturo (v nadaljevanju ministrstvo) objavlja
javni poziv
za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih
programa EU Ustvarjalna Evropa
(v nadaljevanju: javni poziv, oznaka
JP-USTVARJALNA-EVROPA-2016)
1. Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo
Republike Slovenije, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
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2. Predmet in področje ter cilji poziva
Predmet poziva
Ministrstvo bo v letu 2016 sofinanciralo projekte
slovenskih izvajalcev, ki so bili v letih 2014 in 2015
izbrani na razpisih programa Ustvarjalna Evropa in
v letu 2016 še vedno potekajo, pod pogojem da v letu
2015 niso bili sofinancirani iz naslova javnega poziva ministrstva z oznako JP-USTVARJALNA-EVROPA-2015. Ministrstvo bo sofinanciralo tudi projekte
slovenskih izvajalcev, ki so bili izbrani na razpisih
programa Ustvarjalna Evropa v letu 2016, če se obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) v letu
2016 tudi zaključi.
Področje poziva
Poziv se nanaša na vsa področja ustvarjanja in
posredovanja javnih kulturnih dobrin, na katerih prijavitelji delujejo, v domačem in mednarodnem kulturnem
prostoru.
Cilji poziva
Ukrep je namenjen spodbujanju mednarodnega
povezovanja slovenskih ustvarjalcev in organizacij
na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, zlasti
nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava (kot so
npr. društva, ustanove in zavodi) upoštevajoč, da imajo
le-te omejen dostop do financiranja, ter krepitvi njihovih
operativnih zmogljivosti.
3. Pomen izrazov:
V pozivu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični
obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Upravičen prijavitelj: pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji, katere projekt je bil v letih
2014 ali 2015 izbran na spodaj navedenih razpisih
programa EU Ustvarjalna Evropa, pod pogojem, da
aktivnosti v okviru izbranega projekta v letu 2016 še
vedno potekajo in da v letu 2015 ni prejela sofinanciranja iz naslova javnega poziva ministrstva z oznako
JP-USTVARJALNA-EVROPA-2015. Upravičen prijavitelj je tudi pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji, katere projekt je bil izbran na spodaj navedenih
razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2016,
če se obdobje aktivnosti projekta (period of the activity)
v letu 2016 tudi zaključi.
Skladno s programom Ustvarjalna Evropa so to:
– Vodja projekta: pravna oseba, ki je bila izbrana
na naslednjih razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa
v letih 2014, 2015 in 2016:
– v okviru podprograma Kultura: evropske platforme, evropske mreže, projekti sodelovanja, projekti
literarnega prevajanja oziroma
– v okviru podprograma Media: razvoj posameznih
projektov in razvoj skupine projektov, razvoj video iger,
TV prikazovanje, usposabljanje, dostop do trgov, mednarodni koprodukcijski skladi, filmski festivali ter razvoj
občinstev.1
Vodja projekta je v pogodbi oziroma odločbi Izvajalske agencije EU za izobraževanje, avdiovizualno
področje in kulturo (v nadaljevanju EACEA) opredeljen
kot tak in izvaja upravičene projektne dejavnosti v letu
2016.
– Partner v projektu: pravna oseba, registrirana
v Republiki Sloveniji, ki je bila izbrana na spodaj nave-

denih razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa v letih
2014, 2015 in 2016:
– v okviru podprograma Kultura: evropske platforme in projekti sodelovanja oziroma
– v okviru podprograma Media: TV prikazovanje,
dostop do trgov ter razvoj občinstev.
Partner je v pogodbi oziroma odločbi EACEA opredeljen kot tak in izvaja upravičene projektne dejavnosti
v letu 2016.
4. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Na JP-USTVARJALNA-EVROPA-2016 se lahko
prijavijo upravičene osebe, ki so bile izbrane v okviru
razpisnih postopkov Izvajalske agencije EACEA in ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– njihovi projekti so bili izbrani na razpisih programa
EU Ustvarjalna Evropa v letih 2014, 2015 ali 2016 ter
v času prijave na poziv v letu 2016 še potekajo (obvezno dokazilo: kopija pogodbe oziroma odločbe Izvajalske agencije EACEA), hkrati pa niso bili sofinancirani
s strani ministrstva iz naslova javnega poziva z oznako
JP-USTVARJALNA-EVROPA-2015. Pri projektih, ki so
bili izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa
v letu 2016, se obdobje aktivnosti projekta (period of
the activity) v letu 2016 tudi zaključi (obvezno dokazilo:
kopija pogodbe oziroma odločbe Izvajalske agencije
EACEA)2;
– upravičeni stroški projekta, ki jih upravičena oseba prijavlja skladno s tem pozivom, še niso bili financirani iz katerihkoli drugih javnih sredstev v Republiki
Sloveniji (programskih in drugih razpisov Ministrstva za
kulturo RS, razpisov Javne agencije za knjigo RS, Slovenskega filmskega centra, javne agencije RS ter drugih neposrednih ali posrednih proračunskih porabnikov)
oziroma iz prispevka EU (obvezno dokazilo: originalna
izjava prijavitelja – podpisan prijavni obrazec);
– v primeru, da so bile upravičene osebe pogodbene stranke ministrstva v letih 2013, 2014, 2015 in 2016,
so izpolnjevale vse pogodbene obveznosti (izpolnjevanje pogoja preveri ministrstvo);
– dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom
vodenja poziva in objave rezultatov poziva na spletni
strani ministrstva, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja
– podpisan prijavni obrazec).
5. Ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti vloge
Odpiranje vlog in ugotavljanje njihove pravočasnosti oziroma popolnosti ugotavlja pristojni uslužbenec, ki
ga izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje minister za
področje, ki je predmet poziva. Vloge, prispele na poziv,
se odpira po vrstnem redu prispetja.
Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih
dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela
kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne
ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene
iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.
6. Kriteriji
Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih oseb bo obravnavala strokovna komisija po vrstnem redu njihovega prispetja, skladno z naslednjimi
kriteriji:

1
Področje distribucije se financira že iz naslova rednega letnega ciljnega razpisa za sofinanciranje kinematografske distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih
filmov ter art kino programov za leto 2016.

2
Večletni projekti, ki so bili/bodo izbrani na razpisih
programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2016, bodo predvidoma sofinancirani v letu 2017.
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Kriterij
Projekt je bil izbran na razpisih
programa EU Ustvarjalna Evropa
v letih 2014, 2015 ali 2016. Če je bil
projekt izbran v letu 2016, se obdobje
aktivnosti projekta (period of the
activity) v letu 2016 tudi zaključi.
Projekt v času prijave na javni poziv
v letu 2016 še poteka.
Projekt ni bil sofinanciran s strani
ministrstva v letu 2015 iz naslova
javnega poziva z oznako
JP-USTVARJALNA-EVROPA-2015

Izpolnjevanje
DA
NE

DA

NE

DA

NE

7. Uporaba kriterijev
Strokovna komisija bo obravnavala vloge po vrstnem redu njihovega prispetja v skladu s kriteriji poziva.
Vrstni red prispetja posamezne vloge se določi, ko je
vloga popolna (če prijavitelj odda nepopolno vlogo in jo
kasneje samoiniciativno ali na poziv ministrstva dopolni, za čas prispetja šteje čas dopolnitve, s katero vloga
postane popolna).
Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo ministrstvo
na predlog imenovane strokovne komisije uvrstilo
na seznam odobrenih projektov. Strokovna komisija
bo predlagala v financiranje projekte prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo na poziv in kriterije poziva,
do porabe predvidenih sredstev.
8. Določitev višine sofinanciranja
Skladno s cilji poziva, ki je namenjen spodbujanju
mednarodnega povezovanja slovenskih ustvarjalcev in
organizacij, zlasti nepridobitnih pravnih oseb zasebnega
prava (npr. društva, ustanove, zavodi) ter krepitvi njihovih operativnih zmogljivosti, se višina sofinanciranja
določi na naslednji način:
– Za nepridobitne pravne osebe zasebnega prava
(npr. društva, ustanove, zavodi):
(a) prijavitelje v okviru podprograma Kultura
– 15 % sredstev, ki jih zagotovi vodja projekta,
vendar največ 6.000,00 € za evropske mreže in platforme oziroma največ 4.000,00 € za projekte sodelovanja
in literarnega prevajanja;
– 10 % sredstev, ki jih zagotovi partner v projektu, vendar največ 2.000,00 € za evropske platforme in
projekte sodelovanja;
(b) prijavitelje v okviru podprograma Media:
– 15 % sredstev, ki jih zagotovi vodja projekta, vendar največ 4.000,00 € za razvoj posameznih projektov in
razvoj skupine projektov, razvoj video iger, TV prikazovanje, usposabljanje, dostop do trgov, mednarodne koprodukcijske sklade, filmske festivale in razvoj občinstev;
– 10 % sredstev, ki jih zagotovi partner v projektu,
vendar največ 2.000,00 € za TV prikazovanje, dostop do
trgov in razvoj občinstev;
– Za pridobitne pravne in fizične osebe (npr. gospodarske družbe, samostojni podjetniki, …) in nepridobitne
pravne osebe javnega prava (npr. javni zavodi):
(a) prijavitelje v okviru podprograma Kultura
– 12 % sredstev, ki jih zagotovi vodja projekta,
vendar največ 4.500,00 € za evropske mreže in platforme oziroma največ 3.000,00 € za projekte sodelovanja
in literarnega prevajanja;
– 9 % sredstev, ki jih zagotovi partner v projektu,
vendar največ 1.500,00 € za evropske platforme in projekte sodelovanja;
(b) prijavitelje v okviru podprograma Media:
– 12 % sredstev, ki jih zagotovi vodja projekta,
vendar največ 3.000,00 € za razvoj posameznih pro-
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jektov in razvoj skupine projektov, razvoj video iger, TV
prikazovanje, usposabljanje, dostop do trgov, mednarodne koprodukcijske sklade, filmske festivale in razvoj
občinstev;
– 9 % sredstev, ki jih zagotovi partner v projektu
vendar največ 1.500,00 € za TV prikazovanje, dostop do
trgov in razvoj občinstev.
Višina sredstev, ki jih zagotovi vodja oziroma partner v projektu se ugotavlja na podlagi obveznih prilog
k prijavnemu obrazcu.
9. Predvidena vrednost: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za ta poziv znaša
85.000,00 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski
postavki št. 131129 – Mednarodno sodelovanje na področju kulture.
10. Obdobje in način porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016 oziroma v plačilnih
rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS.
Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. januarja 2016.
Proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno
z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju in na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo.
Odobreni znesek podpore je lahko namenjen le
kritju tistega deleža upravičenih stroškov projekta, za
katerega izvajalec ni prejel sredstev EU ali iz katerihkoli drugih javnih sredstev v Republiki Sloveniji, tako
iz lokalnih proračunov kot državnega (npr. iz naslova
programskih in drugih razpisov Ministrstva za kulturo
RS, razpisov Javne agencije za knjigo RS, Slovenskega
filmskega centra, javne agencije ter drugih neposrednih
in posrednih proračunskih porabnikov).
11. Upravičeni stroški: upravičeni stroški, ki jih lahko
v okviru posredovane finančne konstrukcije sofinancira
ministrstvo, so vsi stroški, ki so nastali v letu 2016, so
neposredno povezani z izvedbo projekta in brez katerih
projekta ne bi bilo mogoče izvesti ter so kot upravičeni
stroški opredeljeni tudi v pogodbi z EACEA. Pri tem se
upošteva tudi dovoljena višina vseh javnih sredstev za
posamezne projekte, kolikor so razpisi Ministrstva za
kulturo oziroma drugih proračunskih porabnikov (npr.
Javne agencije za knjigo RS, Slovenskega filmskega
centra), iz naslova katerih je projekt že sofinanciran,
tako določili. Upravičeni stroški, ki jih prijavitelj uveljavlja
za sofinanciranje s strani ministrstva, morajo biti predstavljeni v finančni konstrukciji projekta. Izplačila upravičenih stroškov se izvedejo na podlagi zahtevka, ki
mu je za vsak posamezen uveljavljan strošek v okviru
pogodbenega zneska priložena tudi verodostojna knjigovodska listina.
12. Pravilo de minimis: sofinancira se po pravilu
de minimis pomoči, skladno z Uredbo komisije (ES)
1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov
87. in 88. Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za
državno pomoč de minimis.
13. Rok poziva
Besedilo javnega poziva z oznako JP-USTVARJALNA-EVROPA-2016 se objavi v Uradnem listu RS dne
25. marca 2016 in na spletni strani Ministrstva za kulturo
RS (www.mk.gov.si).
Javni poziv je odprt od objave poziva do porabe
sredstev, vendar najdlje do 31. 10. 2016.
14. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva,
– prijavne obrazce.
Prijavitelj mora priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec;
– obvezne priloge.
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Dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo v vložišču ministrstva med poslovnim časom ministrstva (od
ponedeljka do četrtka med 9. in 15.30 in v petek med
9. in 14.30).
Dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi
s spletne strani ministrstva: www.mk.gov.si, kjer najdejo
tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega
poziva.
15. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanem obrazcu
in mora vsebovati vse podatke, določene v dokumentaciji poziva, priložiti je treba tudi obvezne priloge.
Vloga mora biti predložena glavni pisarni oziroma
oddana na pošti kot priporočena pošiljka na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj
– JP-USTVARJALNA-EVROPA-2016«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti razločno naveden
prijavitelj: ime, priimek in naslov (sedež).
Priporočena pošiljka, na kateri ni označena ura
oddaje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega
dne oddana ob 23.59.
16. Izločitev vlog
Za prepozno šteje vloga (oziroma dopolnitev ali
sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do
vključno 31. 10. 2016 oziroma do tega dne ni bila v poslovnem času predložena glavni pisarni ministrstva. Za
prepozno šteje tudi vloga, ki je prispela po dnevu, ko se
je javni poziv končal zaradi porabe sredstev.
Za nepopolno šteje vloga, ki ne vsebuje vseh podatkov, ki jih zahteva besedilo poziva in dokumentacija
poziva. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na poziv prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni
v zahtevanem petdnevnem roku.
Za neupravičeno osebo šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v pozivu.
Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih
dokazil in vloge prijavitelja.
Prijavitelj lahko na lastno pobudo dopolnjuje vlogo
do dneva njene obravnave s strani strokovne komisije.
Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo
dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi
formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako, na katero
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
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 ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki bodo tudi po pozivu za dopolnitev nepopolne.
Opozorilo!
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka
poziva z oznako JP-USTVARJALNA-EVROPA-2016
vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali
finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo
na izvedbo postopka poziva z oznako JP-USTVARJALNA-EVROPA-2016, je ministrstvo dolžno ukrepati
v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnem načrtu ministrstva.
Če se v času izvedbe postopka poziva z oznako
JP-USTVARJALNA-EVROPA-2016 zmanjša obseg sredstev, ki je v državnem proračunu namenjen za kulturo,
do takšne mere, da ne zagotavlja izpolnitve ciljev poziva
z oznako JP-USTVARJALNA-EVROPA-2016, lahko ministrstvo iz tega razloga poziv ustavi oziroma v primeru že
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zaključenega izbora izvajalca, v skladu s spremembami
proračuna, zniža obseg sofinanciranja, spremeni ali prekine že sklenjeno pogodbo o sofinanciranju.
17. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in
pojasnil: Urška Zupanec, tel. 01/369-59-27, e-pošta:
urska.zupanec@gov.si.
Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu
in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek,
sredo in petek dopoldan od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi
popoldan od. 14. do 16. ure.
18. Vpogled v dokumentacijo: zainteresirane osebe
se lahko seznanijo z dokumentacijo poziva na vložišču
ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), ali na spletnih straneh ministrstva: www.mk.gov.si, kot je navedeno
pod točko 14.
19. Odločitev: minister na podlagi predloga strokovne komisije o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na poziv, izda
posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ali zavrnitvi vloge. Odločba o odobritvi je podlaga za sklenitev
pogodbe. V primeru, da ne pride do sklenitve pogodbe
ali pride do odstopa od pogodbe, se lahko sprejme
popolno vlogo, ki je bila naslednja po vrstnem redu in
zaradi porabe sredstev ni bila sprejeta v sofinanciranje.
Ministrstvo za kulturo
Ob-1776/16
Javni poziv avtorjem, ki so upravičeni do denarnih
prispevkov iz naslova knjižničnega nadomestila
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije na
podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12, 63/13), 56. člena
Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02
– ZUJIK in 92/15) in Pravilnika o izvajanju knjižničnega
nadomestila (Uradni list RS, št. 42/04, 14/09 in 19/15)
poziva avtorje s področja knjige, glasbe, filma, ilustracije
in fotografije, da na spletni strani http://home.izum.si/cobiss/nadomestilo/ preverijo statistiko izposoj svojih del
v splošnih knjižnicah v letu 2015, ki so skladno s Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila (v nadaljevanju: Pravilnik) predmet knjižničnega nadomestila. Avtorje pozivamo, da se v primeru pomanjkljivih podatkov
o svojih delih za popravke obrnejo na najbližjo splošno
knjižnico ali knjižnico, ki ureja njihovo bibliografijo. Vsa
morebitna vprašanja v zvezi s seznamom gradiva in
v zvezi s številom izposoj pa lahko naslovijo na IZUM
na naslov: podpora@izum.si. Rok za pripombe je 26. 4.
2016.
JAK bo 6. 5. 2016 na podlagi 9. člena Pravilnika na
svoji spletni strani in na spletni strani IZUM-a objavila
seznam avtorjev, ki so upravičeni do knjižničnega nadomestila. Seznam, ki ga direktor JAK potrdi s sklepom, je
dokončna podlaga za izplačilo sredstev.
Podatki o avtorjih, ki so kadar koli v obdobju
2004–2015 že uveljavili pravico do knjižničnega nadomestila, so že vključeni v bazo podatkov. Ti avtorji bodo
odločbo o pripadajočem nadomestilu prejeli avtomatično. Ob tem bodo pozvani, da preverijo svoje podatke in
JAK sporočijo morebitne spremembe.
Avtorje, ki bodo pravico do knjižničnega nadomestila uveljavljali prvič, pa JAK poziva, da po objavi dokončnega seznama upravičencev, tj. po 6. 5. 2016, na spletni
strani http://home.izum.si/cobiss/nadomestilo/ izpolnijo
identifikacijski obrazec v elektronski obliki ter ga nato
natisnejo, podpišejo in najkasneje do 30. 9. 2016 pošljejo na naslov: Javna agencija za knjigo RS, Metelkova
2b, 1000 Ljubljana.
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
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Ob-1766/16
Družba Motvoz Plast d.o.o., Taborska 34, 1290
Grosuplje, na podlagi Statuta družbe Motvoz Plast d.o.o.
in na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo programa Regeneracija v najem
I. Motvoz Plast d.o.o., Taborska 34, 1290 Grosuplje,
DŠ: SI21126615, tel. 01/78-88-100, faks 01/78-88-156,
info@motvoz.si, v nadaljevanju Motvoz Plast.
II. Predmet oddaje
a. Stroji in naprave za proizvodnjo PE regenerata
na lokaciji Taborska 34, Grosuplje
b. TP za odjem električne energije, potrebne za
delovanje regeneracije
c. Tehnološka vrtina za odjem industrijske vode ter
uporaba čistilne naprave
d. Potrebno zemljišče in poslovni prostori.
III. Pogoj najema
Najemnina programa regeneracije vključuje najem
strojev in naprav z vso potrebno infrastrukturo, potrebna orodja in servisne pripomočke, vključujoč servisno
delavnico.
Z najemom programa najemojemalec prevzame
tudi delavce, ki so potrebni za obratovanje in delovanje
programa.
IV. Izklicna cena za mesečni najem znaša 5.000 €,
program pa se oddaja za obdobje 1 leta.
V. Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 10 % izklicne mesečne najemnine
na naslov: Motvoz Plast d.o.o., Taborska 34, 1290 Grosuplje, na TRR 30000-0011153872.
VI. Najemnina za tekoči mesec se poravna vsakega
10. dne za pretekli mesec. Plačilo najemnine v določenem roku, je bistvena sestavina najemne pogodbe. Če
najemnik ne poravna najemnine v pogodbenih rokih, se
šteje pogodba za razdrto.
VII. Najemnik se zaveže urediti prenos delavcev
oziroma izplačilo plač, prenos vseh pogodbenih razmerij (elektrika, voda, telefon in internet …) nase takoj po
sklenitvi zakupne pogodbe.
VIII. Najemnika bremenijo vsi stroški zavarovanja
strojev in naprav, plačilo najema poslovnih prostorov, plačilo taks in morebitnih dodatnih dovoljenj za obratovanje.
IX. Najemnik je dolžan spoštovati in uresničevati vse
zakonsko predpisane uredbe v zvezi z zaposlovanjem in
delovanjem programa. Nakup dodatne opreme in mate-
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riala, ki so namenjeni izvajanju same dejavnosti oziroma
uporaba prostorov so strošek najemnika in v nobenem
primeru ne bremenijo Motvoz Plast d.o.o. Podjetje si pridržuje pravico preverjanja skladnosti ponudbe z izvajanjem.
X. Vsebina ponudbe
a. Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe z registrirano dejavnostjo predelave odpadnih surovin – priložiti fotokopijo dovoljenja
b. Izjava o sprejemu razpisnih pogojev
c. Potrdilo o plačilu varščine
d. Potrdilo FURS o poravnanih davčnih obveznostih, ki ni starejše od 8 dni.
XI. Oddaja ponudbe: predlagatelj mora ponudbo
oddati priporočeno po pošti najpozneje do 22. 4. 2016
v zaprti pisemski ovojnici.
XII. Odpiranje ponudb bo 26. 4. 2016 ob 12. uri.
Merilo za ocenitev ponudb bosta cena in rok najema
kandidata ter število delavcev, ki jih bo najemnik prevzel
skupaj s programom. Motvoz Plast si pridržuje pravico,
da ne glede na objavljen razpis, ne izbere nobenega
ponudnika. Prav tako si pridržuje pravico, da po oddaji
ponudb z izbranimi ponudniki izvede dodatna pogajanja.
Potrebna dokumentacija je na voljo na sedežu družbe, predmet najema pa si je moč ogledati vsak dan med
10. in 12. uro s predhodno najavo, na tel. 01/78-88-100.
Motvoz Plast d.o.o.
Št. 4261-01/2016

Ob-1779/16

Na podlagi drugega odstavka 20. člena Odloka o turistični taksi v Občini Bovec (Uradno glasilo, št. 5/2005,
Uradni list RS, št. 2/13), v skladu s 24. členom Zakona
o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04,
57/12) Občina Bovec objavlja
javni poziv
za posredovanje podatkov, ki bodo osnova
za izračun pavšalnega zneska turistične takse
v Občini Bovec
I. Poziv novim zavezancem
Občina Bovec poziva nove zavezance iz 9. člena
Odloka o turistični taksi v Občini Bovec (lastnike počitniških hiš in stanovanj na območju Občine Bovec) k oddaji podatkov. Novi zavezanci so dolžni podatke vpisati
v predpisani priloženi obrazec in jih do vključno 29. 4.
2016 poslati na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih
žrtev 8, 5230 Bovec.
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II. Poziv zavezancem, ki uveljavljajo oprostitvene
razloge
Občina Bovec poziva tudi vse zavezance po 9. členu Odloka o turistični taksi v Občini Bovec (lastnike
počitniških hiš in stanovanj na območju Občine Bovec),
da v primeru obstoječih oprostitvenih razlogov za leto
2015, kot sledijo iz druge alinee 7. člena odloka, lahko do postavljenega roka (kolikor tega še niso storili)
podajo vlogo za oprostitev plačila letnega pavšalnega
zneska turistične takse za leto 2015. Iz preteklih izpolnjenih obrazcev se upoštevajo zgolj podatki o uporabni
površini in številu ležišč, medtem ko vloge za morebitno oprostitev niso prenosljive na naslednje leto in je
njihovo upravičenost treba izkazovati vsako leto sproti
za preteklo leto. Oprostilni razlogi so le stalno bivališče
ali oddaja v najem za bivanje, invalidnost in nebivalnost
objekta, ki se dokazuje s fotografijami.
Vloge z oprostitvenimi razlogi in utemeljitvijo pošljite
na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230
Bovec do vključno 29. 4. 2016.
Odlok in Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Občini Bovec ter predpisani obrazec za posredovanje podatkov, sta v elektronski obliki dostopna na spletni
strani Občine Bovec: http://obcina.bovec.si. Za kakršna
koli pojasnila smo vam na voljo na tel. 05/38-41-911
(kontaktna oseba: Patricija Muršič) in 05/38-41-902
(kontaktna oseba Vesna Cuder).
Občina Bovec
Ob-1780/16
Zavod AIPA objavlja na podlagi osmega odstavka 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah
(ZASP) ter na podlagi III/a. točke Skupnega sporazuma,
ki ga je dne 7. 12. 2011 sklenil z Združenjem kabelskih
operaterjev Slovenije (v nadaljevanju Sporazum), ob
smiselni uporabi XIV. točke istega Sporazuma, podatek
za izračunavanje honorarjev za kabelsko retransmisijo
AV del v hotelskih sobah, skladno z objavljenimi podatki
Statističnega urada RS o povprečni mesečni zasedenosti sob v hotelih v Sloveniji, se glede na določilo točke
III/a. Sporazuma za potrebe izračunavanja honorarjev
za kabelsko retransmisijo AV del v hotelskih sobah od
vključno aprila 2016 naprej uporablja Podatek 53,33.
Zavod AIPA
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Objave sodišč

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih

Izvršbe
3119 In 1151/2012

Os-1679/16

Izvršitelj Vito Krevsel je 17. 12. 2015, s pričetkom ob 8. uri v zadevi In 1151/12 O.S. Ljubljana,
zoper dolžnika Korač Markota, za upnika UniCredit
Banka Slovenije d.d. v kraju Vojkova 91, Ljubljana,
pri dolžniku opravil rubež nepremičnin: stanovanje
št. 143, v skupni izmeri 35,33 m2, ki sestoji iz sobe,
23,83 m2, kuhinje, v izmeri 3,19 m2, hodnika, v izmeri
3,61 m2, kopalnice, v izmeri 3,73 m2 in kleti, v izmeri
0,97 m2, ki se nahaja v stavbi z ID št. 1534.ES, k.o.
Stožice, na naslovu Vojkova cesta 91, Ljubljana. (19.
nadstropje).
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2016

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 118/2013

Os-1610/16

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi za vzpostavitev
etažne lastnine na stavbi z naslovom Maribor, Ulica
heroja Šlandra 23, stoječi na parc. št. 657-1800/1,
na predlog predlagateljice Sonje Karba, Radvanjska
cesta 61, Maribor, ki jo zastopa Nips nepremičnine,
Sabina Grabner s.p., ulica Vita Kraigherja 5, Maribor;
zoper nasprotne udeležence: 1. Herbert Lah, Pekel
32, Pesnica pri Mariboru; 2. Marija Stojan, Pekel 32,
Pesnica pri Mariboru; 3. Mihaela Giebel, Hartmannsweilerstrasse 47, Frankfurt, Nemčija; 4. Oskar Lah,
Lorentzstrasse 81, München, Nemčija in 5. Andreas Lah, Lechstrasse 1, Putzbrunn, Nemčija, 29. 2.
2016 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova, prodajne pogodbe z dne
26. 9. 2005 sklenjene med prodajalcem DAS investicije Sauli Daniel Angel s.p., Šolska ulica 5, Maribor
in in kupovalko Sonjo Karba, Radvanjska cesta 61,
Maribor, s katero je prodajalec kupovalki prodal stanovanje št. 1 v III. nadstropju večstanovanjskega
objekta Ulica heroja Šlandra 23, Maribor, v izmeri
63,46 m², od tega kleti, v izmeri 3,00 m², stoječe na
parceli št. 1800/1 in 1800/2, k.o. Maribor – grad in na
prodanem dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist
kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Sonje Karbe.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 2. 2016

II N 24/2015

Os-1570/16

Okrajno sodišče v Brežicah, je po okrajni sodnici
Danijeli Knez Molan v nepravdni zadevi predlagatelja:
Ivica Daskijević, Račja vas 25, Cerklje ob Krki, ki ga zastopa Marjan Černe, odvetnik v Brežicah in nasprotne
udeleženke Anite Parasiliti, Hauptstr. 36, 74206 Bad
Wimpfen, zaradi razdružitve solastnega premoženja,
s sklepom z dne 29. 2. 2016 nasprotni udeleženki Aniti
Parasiliti, ob smiselni uporabi 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku, postavilo začasnega zastopnika,
odvetnico Petro Valentinčič, Pod obzidjem 26, Brežice,
ker nasprotna udeleženka prebiva v tujini in po pozivu
sodišča ni imenovala pooblaščenca.
Začasna zastopnica bo nasprotno udeleženko zastopala vse do takrat, dokler nasprotna udeleženka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 2. 3. 2016
P 2/2016

Os-1629/16

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku
Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Peter
Cerar, Obrh pri Dragatušu 4, Dragatuš, ki ga zastopa
Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju, zoper tožene stranke:
neznani in neznano kje živeči dediči po pokojni Katarini Štefanič, Zapudje 14, Dragatuš, zaradi priznanja
lastninske pravice, pcto 600,00 EUR v smislu 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, dne 3. 2. 2016 postavilo
začasnega zastopnika neznanim dedičem neznanega
prebivališča po neznano kje in kdaj umrli Katarini Štefanič, Zapudje 14, Dragatuš.
Začasni zastopnik je Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene
stranke neznane dediče neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj umrli Katarini Štefanič, Zapudje 14,
Dragatuš, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec
ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da jim
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 3. 2. 2016
III P 626/2014

Os-1218/16

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici
Petri Umek, v pravdni zadevi tožeče stranke Suzane
Prepelič, Pod gozdom 17, Razvanje, ki jo zastopa Jožef
Zorin, pooblaščenec v Mariboru, zoper toženo stranko
Angelo Prepelič, Pod gozdom 17, Razvanje, ki jo zastopa Simona Došler Petelin, odvetnica v Mariboru, zaradi

727

Stran

728 /

Št.

22 / 25. 3. 2016

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

izselitve in izpraznitve stanovanja, o postavitvi začasnega zastopnika toženi stranki, na podlagi določil 1. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP sklenilo:
Toženi stranki Angeli Prepelič se v pravdni zadevi
opr. št. III 626/2014 kot začasni zastopnik postavi odvetnica Simona Došler Petelin, Ul. Kneza Koclja 35, 2000
Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko,
dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 1. 2016
III P 262/2015

D 412/2015

Os-1704/16

Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni sodnici Tatjani Lipušček v nepravdni zadevi predlagatelja Mirana
Kavčič, Ljubinj 26, Tolmin, ki ga zastopajo odvetniki Odvetniške pisarne Ivana Makuca v Tolminu, zoper nasprotne
udeležence: 1. Marija Tinta Morel, Gorenje polje 6, Deskle, 2. Jean Michel Morel, Šlovrenc 4, Dobrovo v Brdih,
3. Isabelle Morel Bera, Moste 16/C, Komenda in 4. Andre
Arbili, 301 CH de la Bastide, Rouge, Les Espinets, 06570
St. Paul de Vence, Francija, zaradi delitve stvari v solastnini, četrtemu nasprotnemu udeležencu: Andre Arbili,
301 CH de la Bastide, Rouge, Les Espinets, 06570 St.
Paul de Vence, Francija, ki je sedaj neznanega prebivališča, na podlagi določil 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP, v zvezi s 37. členom Zakona o neprav-

Os-1278/16

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po dne 25. 10. 2015 umrlem Zajc Jožefu, rojenem dne
18. 3. 1958, nazadnje stanujočem Kropa 68, Kropa.
Sodišču niso znani podatki o zakonitih dedičih zapustnika oziroma njihovih potomcih, da bi jih povabilo na
narok oziroma pozvalo, da podajo dedno izjavo glede
sprejema zapuščine.
Vse dediče zgoraj navedenega pokojnika pozivamo,
da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo tukajšnjemu sodišču kot dediči. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep
o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 2. 2. 2016

Os-1507/16

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Kseniji Lorenčič, v izvršilni zadevi upnika Raiffeisen banka
d.d., Zagrebška cesta 76, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Ketiš, Janžekovič in partnerji d.o.o., Ulica
Vita Kraigherja 8, Maribor, zoper dolžnika Stanka Ferliča, neznanega naslova prebivališča, zaradi izterjave
82.847,42 EUR s pp, na podlagi 82. člena ZPP sklenilo:
dolžniku Stanku Ferliču se postavi začasni zastopnik Ivan Starčevič, odvetnik iz Maribora, Partizanska
cesta 30, Maribor, ki bo zastopal dolžnika v izvršilni zadevi In 285/2015 vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 12. 2015
N 42/2015

Oklici dedičem

Os-1273/16

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici
Petri Umek, v pravdni zadevi tožeče stranke Roberta
Markoja, Tovarniška 1, Poljčane, ki ga zastopa Slavko
Vesenjak, odvetnik v Mariboru, zoper toženo stranko
Ivana Sagadin, Na Boč 17, Poljčane, zaradi plačila odškodnine (75.000,00 EUR s pp), o postavitvi začasnega
zastopnika toženi stranki, na podlagi določil 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP sklenilo:
Toženi stranki Ivanu Sagadinu se v pravdni zadevi
opr. št. III 262/2015 kot začasna zastopnica postavi odvetnica Breda Gobec - Vrtovec, Glinškova ul. 6, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko
dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 2. 2016
In 285/2015

dnem postopku – ZNP, za začasnega zastopnika, ki ga
bo zastopal v tem nepravdnem postopku postavilo Ivana
Rutarja, odvetnika v Solkanu, Cesta IX. korpusa 100.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega udeleženca v tej nepravdni zadevi vse do takrat, dokler
nasprotni udeleženec sam ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 10. 3. 2016

Oklici pogrešanih
N 87/2015

Os-1551/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešanega Ivana Repiča, pok. Ivana, qm
Josipa, iz Rožarja, rojenega najkasneje leta 1881, za
mrtvega.
Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, se poziva,
da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 29. 2. 2016
N 89/2015

Os-1552/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešanega Karla Repiča, pok. Ivana, qm
Mateja, iz Rožarja 116, rojenega najkasneje leta 1929,
za mrtvega.
Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, se poziva,
da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 29. 2. 2016
N 11/2016

Os-1631/16

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni
postopek predlagatelja Ivan Maslič, roj. 20. 6. 1954,
Podgrad pri Vremah 4, 6217 Vremski Britof in nasprotne
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udeleženke: Karolina Maslič, rojene 5. 2. 1890 v Podgradu pri Vremah, materi Ivani Maslič in očetu Ivanu
Masliču, sedaj neznanega bivališča zaradi razglasitve
nasprotne udeleženke za mrtvo.
Po navedbah predlagatelja naj bi bila pogrešana
prav gotovo že mrtva, saj je bila rojena že pred več kot
126 leti, to je 5. 2. 1890, kot je razvidno iz matičnega
registra o rojstvu. O pogrešani zadnjih pet let ni bilo
nobenega glasu. Pogrešana naj bi že pred dolgimi leti
emigrirala v Ameriko.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli
o pogrešani in njenem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 4. 3. 2016
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Štekar Aljaž, Snežatno 26/a, Kojsko, spričevalo
o zaključnem izpitu Tehniški šolski center Nova Gorica,
izdano leta 2007. gnk-336411
Tursunović Suvad, Poljanska cesta 66, Ljubljana,
spričevalo o NPK - voznik, št. 8400.002.4.1., izdajatelj
B&B d.o.o. Kranj, leto izdaje 2007. gnj-336412
Veselinovič Draško, Polje 57, Bohinjska Bistrica,
diplomo Univerze v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, leto
izdaje 1996. gne-336417

Drugo preklicujejo
ALOJZ ŠTORMAN, s.p., Vrh nad Laškim 28A, Laško, izvod licence štl 011073/001, za vozilo MAN, reg. št.
CE U8-883, veljavnost 17. 8. 2017. gni-336413
FILIPIČ SREČKO TRANSPORT d.o.o., Pristava 1, Ljutomer, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500025926000, izdana na ime Vršič Robert,
izdal Cetis Celje, d.d. gnx-336423
GATIS D.O.O., POLJE 4, Šempeter pri Gorici, izvod
licence št. GE005894/00795/030, za vozilo scania R500
LA4XMNA, reg. št. KP UU-054, veljavnost 27. 11. 2017.
gnn-336408
GATIS D.O.O., POLJE 4, Šempeter pri Gorici, izvod licence št. GE005894/00795/036, za vozilo mercedes benz, reg. št. KP HR-886, veljavnost 27. 11. 2017.
gnm-336409
Hren Lovro, Benečija 5, Trebnje, študentsko izkaznico, št. 9995573, izdala UL, Fakulteta za pomorstvo
in promet. gng-336415

Jamnik Tomaž, Vrhe 69, Slovenj Gradec, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500002941001, izdal Cetis
Celje, d.d. gnp-336406
Ledinek Marjan, Stantetova 6, Velenje, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500029071001, izdal Cetis
Celje, d.d. gny-336422
Markelj Jože, Sv. Andrej 10, Škofja Loka, izvod
licence št. 012614-001, za vozilo iveco, reg. št. KR
30-60A, veljavnost 16. 3. 2018. gnf-336416
PREVOZNIŠTVO KLAUT d.o.o., Mednarodni prehod 1, Šempeter pri Gorici, izvod licence št.
GE005336/03161/030, za vozilo iveco straus, reg. št.
GO 20-09F, veljavnost 22. 12. 2016. gno-336407
PROFA TRANSPORT, d.o.o., Celjska cesta 47,
Rogatec, osnovno licenco št. GE007729/06594/002.
gnl-336410
RONZULLO, d.o.o., Gornja Bitnja 1A, Prem, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500035587001, izdana na ime Žarko Milanović, izdal Cetis Celje, d.d.
gnh-336414
Tehovnik Lea, Zg. Senica 22f, Medvode, študentsko
izkaznico, št. 27121045, izdala Univerza v Ljubljani.
gnz-336421
TORNADO TRANS, d.o.o., Steklarska ulica 10, Rogaška Slatina, izvod licence št. GE004954/04330/006,
za vozilo mercedes, reg. št. CE RV-695, veljavnost 4. 4.
2016. gnd-336418
TORNADO TRANS, d.o.o., Steklarska ulica 10, Rogaška Slatina, izvod licence št. GE004954/04330/007,
za vozilo mercedes, reg. št. CE ZA-541, veljavnost 4. 4.
2016. gnc-336419
TORNADO TRANS, d.o.o., Steklarska ulica 10, Rogaška Slatina, izvod licence št. GE004954/04330/004,
za vozilo mercedes, reg. št. CE HJ-803, veljavnost 4. 4.
2016. gnb-336420
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