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Javni razpisi
Št. 354-69/2016/11

Ob-2130/16
Javni razpis

za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij,
ki delujejo na področju okolja za leti 2016 in 2017
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljub
ljana, poziva potencialne vlagatelje, da v predpisanem
roku oddajo vlogo za dodelitev sredstev za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2016 in 2017.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: sofinanciranje bo oddano na podlagi Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017
(Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 –
ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C, 95/14, 14/15 in
46/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011 in 3/13). Vloga mora vsebovati vse
dokumente, skladno z razpisno dokumentacijo, ki morajo
biti predloženi v slovenskem jeziku in vrednoteni v evrih.
3. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (NVO) za leti 2016 in 2017, ki
delujejo na področju okolja, in sicer na naslednjih vsebinskih področjih:
1. trajnostnega razvoja na področju varstva okolja, kar vključuje ukrepe, ozaveščanje, izobraževanje
in usposabljanje za prehod v zeleno, z viri gospodarno in konkurenčno nizkoogljično družbo in gospodarstvo, predvsem na področjih: zeleno gospodarstvo, krožno gospodarstvo, podnebne spremembe, preprečevanje odpadkov, zelena javnofinančna reforma, okolje
in razvojno sodelovanje, obnovljivi viri energije, kakovost zraka, učinkovita raba virov, trajnostna mobilnost
in promet, trajnostna potrošnja in proizvodnja, snovna
učinkovitost, trajnostni turizem, zeleno javno naročanje, okoljsko upravljanje podjetij in organizacij, okoljsko
označevanje izdelkov in storitev, orodja za ocenjevanje
vplivov na okolje v življenjskem krogu, vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj;
2. ohranjanja narave, in sicer na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti, zlasti preprečevanja in
obvladovanja vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst
in zagotavljanje ugodnega stanja ohranjenosti na podlagi Programa upravljanja območij NATURA 2000b za
obdobje 2015–2020.
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo vsebovali izvedbo aktivnosti s konkretnimi merljivimi rezultati in učinki na okoljske in naravovarstvene cilje, ob spremljajoči
izvedbi aktivnosti informiranja, ozaveščanja, promocije
in sodelovanja javnosti.

4. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in merila za izbor
4.1. Upravičeni prijavitelji in pogoji, ki jih morajo
prijavitelji izpolnjevati
Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj sam ali
v projektnem partnerstvu. Pri tem mora biti v prijavi jasno razvidna vloga in doprinos vsakega izmed partnerjev k izvedbi projekta.
Upravičeni prijavitelji so organizacije, ki izpolnjujejo
vse štiri spodaj navedene pogoje:
– Nevladne organizacije (društvo, zavod ali ustanova) s statusom delovanja v javnem interesu na področju
okolja ali področju narave ali področju prostora. Prijavitelj je torej lahko samo pravna oseba, ustanovljena na
podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih – samo zasebni zavodi – ki ima uradni
sedež na ozemlju Republike Slovenije in ima na dan
oddaje vloge na javni razpis priznan status delovanja
v javnem interesu po Zakonu o varstvu okolja ali Zakonu
o ohranjanju narave ali Pravilniku o določitvi kriterijev za
izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva
za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora.
– Prijaviteljem ali osebi, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje, ni bila izrečena pravnomočna sodba za
kazniva dejanja, navedena v prvem odstavku 75. člena
Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15).
– Prijavljen projekt še ni bil sofinancirani iz drugih
javnih sredstev (proračuna Republike Slovenije, lokalnih proračunov, drugih virov EU) – prepoved dvojnega
financiranja.
– Prijavljen projekt za leti 2016 in 2017 je v vrednosti sofinanciranja vsaj 20.000,00 EUR brez DDV.
Upravičeni pogoji za partnerje
Partnerji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so nevladne organizacije s sedežem v Republiki
Sloveniji registrirane v skladu z Zakonom o društvih,
Zakonom o ustanovah ali Zakonom o zavodih (samo
zasebni zavodi);
– so bili registrirani najkasneje na dan objave javnega razpisa;
– partnerjem ali osebi, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje, ni bila izrečena pravnomočna sodba za
kazniva dejanja, navedena v prvem odstavku 75. člena
Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15).
4.2. Merila za izbor projektov
Ocenjevale se bodo le:
– pravočasno prispele, pravilno označene in popolne vloge, ki jih bodo predložili upravičeni prijavitelji,
– in ki predlagajo rešitve za enega od obeh vsebinskih področij, opredeljenih v predmetu razpisa.
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Pri ocenjevanju se bodo upoštevala naslednja me-

Merilo

Maksimalno
št. točk
A. Dispozicija projekta – utemeljitev re35
ševanja okoljskega problema in načrt
aktivnosti
B. Inventivnost projekta in trajnost pro10
jektnih rezultatov
C. Ustreznost predloga komunikacijske
30
podpore projekta in njegovih rezultatov
D. Kakovost finančnega načrta in stro10
škovna učinkovitost projekta
E. Usposobljenost za izvedbo: Refe15
rence prijavitelja
Skupaj
100
Skupaj lahko prijavitelj doseže največ 100 točk.
Prejete vloge bodo razvrščene glede na število
prejetih točk, pri čemer bodo do sofinanciranja upravičeni projekti v okviru razpoložljivih sredstev.
Podrobnejša razčlenitev meril za ocenjevanje je
v razpisni dokumentaciji (tč. 10.2).
5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev za razpisano vsebino
po predmetnem razpisu je skupaj 350.000 EUR brez
DDV (za leti 2016 in 2017).
Prijavitelj lahko zaprosi za sofinanciranje do 80 %
upravičenih stroškov projekta.
6. Trajanje projekta
Projekt nevladnih organizacij za leti 2016 in 2017
mora biti realiziran do 31. oktobra 2017 (skrajni rok za
oddajo zaključnega poročila in zadnjega računa).
Za zaključek projekta se šteje, ko sofinancer potrdi zaključno letno poročilo (za leto 2017) s prilogami.
7. Roki
7.1. Rok za prejem vloge
Vloge morajo prispeti v Glavno pisarno Ministrstva
za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana,
najkasneje do 3. junija 2016 do 12. ure.
7.2. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo 6. junija 2016 ob 10. uri, na
naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska
c. 48, Ljubljana. Vloge se bodo odpirale po vrstnem
redu predložitve oziroma dospetja. Odpiranje vlog ne
bo javno, ker pričakujemo večje število vlog.
7.3. Rok za obvestilo o izbiri
Sofinancer bo vlagateljem vlog posredoval sklep
o izboru oziroma obvestilo o neizboru najkasneje
v 60 dneh od odpiranja vlog.
8. Razpisna dokumentacija, rok in način prijave
na razpis
Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo
na spletnem naslovu: www.mop.gov.si v rubriki Javne objave (http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/).
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko vlagatelj dobi na pisna vprašanja na naslovu:
gp.mop@gov.si, s pripisom »za javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo
na področju okolja za leti 2016 in 2017«.
Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu RS in
spletni strani ministrstva. Sofinancer bo vse ključne
informacije objavil na svoji spletni strani, pri objavi
razpisa.
Vloga na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec vloge – priloga 1,
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– izpolnjen obrazec za leti 2016 in 2017 za projekte nevladnih organizacij (NVO), ki delujejo na področju
okolja – priloga 2,
– reference posameznih NVO s prioritetnih področij,
določenih s predmetom razpisa – priloga 3,
– izpolnjen vzorec pogodbe – priloga 4,
– pisno dokazilo o obstoju konzorcija oziroma povezave NVO, v primeru, da prijavljeni projekt izvaja več
kot ena NVO – priloga 5,
– izjavo o strinjanju prijavitelja/partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev – priloga 6.
Vse zgoraj navedene obvezne sestavine vloge morajo biti podpisane in žigosane.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri
mora biti navedeno:
– na prednji strani z vidno oznako »Ne odpiraj – vloga – razpis NVO okolje«,
– na hrbtni strani z imenom in naslovom vlagatelja.
9. Ostalo
Prispele vloge bodo obravnavane v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011 in 3/13). Vloge bodo odprte, pregledane in ocenjene z upoštevanjem razpisnih pogojev in
uporabo meril za ocenjevanje.
V primeru, da je vloga nepopolna, bo vlagatelj
s strani sofinancerja pozvan, da vlogo v zahtevanem
roku dopolni. Dopolnitve niso dopustne v delu, ki se
nanaša na merila. V primeru, da vlagatelj v danem roku
ne dopolni vloge, ali če bo nepopolna tudi po zahtevani
dopolnitvi, se vloga zavrže.
Strokovna komisija bo ocenila posamezno vlogo in jo točkovala na podlagi meril, ki so podrobneje
specificirana in ovrednotena s točkami v razpisni dokumentaciji.
Na osnovi izbrane vloge bo prejemniku sredstev
posredovan sklep o izboru, hkrati pa bo tudi pozvan
k podpisu pogodbe. Vsi vlagatelji vlog, ki ne bodo izbrani, bodo z obrazloženim obvestilom obveščeni o izidu
razpisa.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 5100-7/2016-1

Ob-2160/16

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na
podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne
dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13,
100/13 – popr. in 92/14; v nadaljevanju: Pravilnik) in
v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in
57/12 – ZPOP-1A), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo
slovenske znanosti v tujini v letu 2016
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini, kjer je zagotovljena primerna
mednarodna in strokovna udeležba.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na
javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije
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in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in
razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije, ter izvajajo
s strani agencije (so)financirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte, ki zagotavljajo osnovni vir
raziskav. Na javni razpis se lahko prijavijo tudi zavodi,
skupnosti zavodov, gospodarske družbe, društva, zveze
društev in ustanove Republike Slovenije. Prav tako se
lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in
pravne osebe Slovencev po svetu. Prijavitelj za izvajanje
aktivnosti pooblasti odgovornega nosilca oziroma vodja
promocijske aktivnosti.
4. Cilji in pogoji javnega razpisa
4.1. Cilji javnega razpisa so štirje:
1. Podpore aktivnemu sodelovanju s povabilom
na dogodkih, ki jih organizirajo (soorganizacija ne šteje)
priznana mednarodna združenja, mednarodne organizacije ali Evropska komisija. Sodelovanje lahko poteka
v obliki naslovnega predavanja, povabljenega predavanja ali vabljeni udeležbi v razpravi (npr. panel). Pri
tem lahko enakopravno sodelujejo slovenski raziskovalci iz zamejstva oziroma slovenski raziskovalci, živeči
po svetu;
2. Podpora slovenskim ustanovam ali združenjem, ki v znanstvenem delu povezujejo dejavnost slovenskih humanistov, naravoslovcev in drugih strokovnjakov v zamejstvu, ter hkrati sodelujejo s tujimi univerzami, društvi in znanstvenimi ustanovami, ter s svojimi
znanstvenimi publikacijami oskrbujejo številne knjižnice
ter slovenske lektorate v tujini;
3. Podpora združenjem, ki obveščajo o pripravljajočih se politikah in evropski zakonodaji na področju
visokega šolstva, znanosti, raziskovalno-razvojne in inovacijske dejavnosti na ravni EU ter o aktualnih razpisih
EU, ter skrbijo za povezovanja z evropskimi partnerji
z namenom oblikovanja projektnih konzorcijev za raziskovalne in razvojno-tehnološke mreže;
4. Spodbujanje razvoja in vzpostavitve inovativnih komunikacijskih aktivnosti za promocijo slovenske raziskovalne dejavnosti z namenom izboljšanja
razumevanja znanosti v javnosti, pri čemer so kot inovativne komunikacijske aktivnosti opredeljene tiste,
ki predstavljajo novost v načinu promocije znanosti
v slovenskem prostoru in hkrati kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje: zagotovljena pokritost vseh
znanstvenih ved; zagotovljeno komuniciranje s tujimi
javnostmi; združevanje znanstvene odličnosti sodelujočih raziskovalcev z medijskimi in komunikacijskimi
znanji prijavitelja.
Prijavitelji se prijavijo le na enega izmed zgoraj
navedenih ciljev.
4.2. Pogoji javnega razpisa:
V primeru, da strokovna komisija za ocenjevanje
prijav (v nadaljevanju: strokovna komisija) ugotovi, da
prijavitelj ne izpolnjuje pogoje za dosego izbranega cilja
iz točke 4.1. tega razpisa, se prijava ne uvrsti v postopek
ocenjevanja.
5. Kazalniki, kriteriji in merila za izbiro prijav za
sofinanciranje
V postopku izbora sofinanciranja promocije slovenske znanosti v tujini bo strokovna komisija, ki jo imenuje
direktor agencije, pregledala prijave. Strokovna komisija
lahko po potrebi pri sprejemanju odločitev pridobi mnenje članov strokovnih teles agencije oziroma recenzentov. Prijave bo ocenila po naslednjih kriterijih:
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ZS Kriterij
1.
2.

3.

Znanstvena odličnost raziskovalca
(vodja promocijske aktivnosti)
Potencialni vpliv zaradi razvoja,
razširjanja in uporabe pričakovanih
rezultatov raziskav
Kakovost in učinkovitost izvedbe in
upravljanja
Skupaj:
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Največje
število točk
10
70

20
100

Za ocenjevanje po kriteriju Znanstvena odličnost
raziskovalca (vodja promocijske aktivnosti) se uporablja
naslednji kazalnik:
Kakovost objav za nosilca promocijske dejavnosti
(ocena A1 vključno z ločeno obravnavo nadpovprečne
znanstvene uspešnosti v obliki A', A« in A1/2) in sicer:
– A1>=3 = 10 točk,
– A1<3 = 5 točk in
– Vodja promocijske aktivnosti nima šifre raziskovalca = 0 točk.
Za ocenjevanje po kriteriju Potencialni vpliv zaradi
razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov
raziskav se uporablja naslednje kazalnike:
– Pričakovana odzivnost v znanstveni in strokovni
javnosti (do 20 točk);
– Pričakovana vidnost v javnosti (do 10 točk);
– Skladnost vsebine predloga z razpisanimi temami
(do 40 točk).
Za ocenjevanje po kriteriju Kakovost in učinkovitost
izvedbe in upravljanja se uporablja naslednja kazalnika:
– Skladnost predlaganega obsega aktivnosti s predvidenimi finančnimi sredstvi in zagotavljanje racionalne
rabe sredstev (do 10 točk);
– Reference prijavitelja pri promocijskih in povezovalnih dejavnostih (do 10 točk).
Strokovna komisija pri oceni prijav iz cilja 2 in cilja
3 iz točke 4. razpisa upošteva večletno odmevno delovanje prijavitelja v preteklosti.
Na podlagi skupnega števila točk za posamezno
prijavo, ločeno po posameznih ciljih razpisa, bo strokovna komisija pripravila prednostni seznam prijav za
sofinanciranje.
Merilo za izbor sofinanciranja je doseženo število
60 točk ali več.
Prijava mora vsebovati predstavitev prijavitelja ter
natančen opis in finančni načrt promocijske aktivnosti
razmejeno po virih financiranja na predpisanem obrazcu. Prav tako naj zajema podatek o ciljni javnosti, predvidenih neposrednih učinkih in načinu izvedbe promocije (v kolikšni meri in s kakšnimi stroški z zunanjimi
izvajalci).
Prijavitelj mora v prijavni vlogi navesti številko cilja
iz 4. točke razpisa, ki ga prijavljena aktivnost naslavlja.
Vloga mora v 10. točki pri opisu promocijske aktivnosti,
ki naj jo sofinancira agencija, vsebovati podatke o stroških po predvidenih aktivnostih. Strokovna komisija lahko omeji višino sofinanciranja v skladu z razpoložljivimi
sredstvi in kakovostjo prijave. Med prijavami na cilja 2
in 3 iz 4. točke razpisa bo izbrana za vsak cilj po ena
prijava, ki bo dosegla najvišjo število točk. Med prijavami
na cilj 4 iz 4. točke razpisa bodo izbrane prijave sofinancirane v enakem znesku glede na število izbranih prijav
in predvidenimi sredstvi za cilj 4.
Prijavitelji, kjer v prijavi kot izvajalec, nastopa gospodarska družba, bodo morali skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013
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in s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti št. 007- 7/2015-1, z dne 9. 2. 2016 in
št. 007-7/2015-10 z dne 8. 4. 2016, predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči v okviru
pomoči de minimis ARRS-MS-JR-DP-2016.
6. Okvirna vrednost javnega razpisa, upravičeni
stroški
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa znaša 215.000,00 EUR, od tega je predvideno za:
Cilj 1
Cilj 2
Cilj 3
Cilj 4

do 60.000,00 EUR
do 30.000,00 EUR
do 95.000,00 EUR
do 30.000,00 EUR

Razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva
v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu
agencije.
Agencija bo sofinancirala:
– stroške v zvezi s promocijskimi aktivnostmi, ki jih
izvajajo slovenski raziskovalci, tudi iz zamejstva in živeči
po svetu. Ne financira se stroškov kotizacije na kongresu, srečanju ali simpoziju (za cilj 1);
– stroške delovanja ustanov ali združenj, ki prijavljajo namen iz cilja 2 iz 4. točke razpisa;
– stroške delovanja združenj za izvedbo predlagane projektne aktivnosti kot zaokrožene celote z opredeljenimi: naslovom in akronimom, pod-aktivnostmi, cilji in
učinki (za cilj 3);
– stroške vzpostavitve in delovanja novih, doslej
neobstoječih inovativnih sistemov za promocijo slovenske znanosti ali razvoja obstoječih inovativnih sistemov
za promocijo slovenske znanosti z izvedbo predlagane
projektne aktivnosti kot zaokrožene celote z opredeljenimi: naslovom in akronimom, pod-aktivnostmi, cilji in
učinki (za cilj 4).
Kot upravičene stroški, ki ustrezajo kriterijem, določenem v prejšnjih alineah, so:
– produkcijski stroški, ki nastanejo v okviru izvedbe
projekta (npr. oblikovanje in tisk publikacij in drugih podobnih materialov, produkcija vsebin v medijih, postavitev oziroma vzdrževanje spletnih strani, in drugih digitalnih/spletnih/mobilnih ali viralnih načinov komuniciranja);
– najem dvoran, organizacija dogodkov, izobraževanj, najem in postavitve razstavnih prostorov, ipd.;
– stroški promocije in oglaševanja;
– plače in drugi stroški dela zaposlenih, vključenih
v izvedbo projekta; v prijavi mora biti navedeno število
opravljenih ur/mesec in znesek;
– prevozni stroški in dnevnice za osebje, ki so povezani z izvajanjem projekta;
– stroški zunanjih izvajalcev, vezanih neposredno
na projekt (plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega
servisa, plačila po pogodbah o opravljenih storitvah);
– nakup osnovnega materiala za izvedbo projekta
(npr. promocijski material, hrana, in podobno);
– organiziranje in izvedba projektov, najema osnovnih sredstev za izvedbo projektov.
Agencija ne bo sofinancirala stroškov investicij in
nakupa osnovnih sredstev (oprema, nepremičnine).
Stroški za reprezentanco izključno za izvajalce projekta niso upravičeni. Kot upravičeni stroški se štejejo le
stroški za običajno pogostitev (v skladu z določili Uredbe
o stroških reprezentance, Uradni list RS, št. 35/09 in
38/09) na dogodkih, ki so povezani izključno z izvajanjem programa.
Način sofinanciranja in druge pogoje se s prijavitelji
uredijo s pogodbo.

7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2016, v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna Republike Slovenije ter v skladu
s pogodbo med izbranim prijaviteljem in agencijo.
8. Način, oblika in rok za predložitev prijav
a. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati v enem
izvodu v elektronski obliki na naslov: razpis-promocija2016@arrs.si in v enem izvodu v tiskani obliki kot del
tiskane prijave na naslov agencije, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zakonitega zastopnika
prijavitelja in vodje promocijske aktivnosti ter žigom. Obe
obliki prijave, elektronska in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
b. Prijave, oddane v elektronski obliki, morajo vsebovati prijavni obrazec ARRS-MS-PROM-2016 (brez prilog in podpisov; zaradi avtomatične obdelave podatkov
je zaželen format.doc) in jih morajo prijavitelji kot prilogo
z nazivom ARRS-MS-PROM-2016-Pr.doc (Pr je priimek
slovenskega vodje promocijske aktivnosti), posredovati
na elektronski naslov: razpis-promocija2016@arrs.si do
vključno 29. 6. 2016, do 14. ure.
c. Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah, z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na Javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2016« ter z nazivom in
naslovom prijavitelja v glavno pisarno Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora
prispeti na naslov ARRS do vključno 29. 6. 2016, do
14. ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki je v roku
oddana v tiskani in elektronski obliki. Kot pravočasne
se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz
Slovenije do 29. 6. 2016 do 14. ure (poštni žig). V vsaki
ovojnici z zgornjo oznako je lahko le ena prijava.
d. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki ter vsebuje vse
zahtevane podatke in dokumente, kot jih določa ta javni
razpis. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na
razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo
dopolnil v zahtevanem roku. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
Dodatne dokumentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno
priloži prijavni dokumentaciji, agencija v postopku ocenjevanja ne bo upoštevala.
9. Kraj, datum in čas odpiranja prijav pravočasno
prispelih prijav: komisija za odpiranje prijav bo predvidoma 6. 7. 2016, ob 10. uri, na sedežu Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.
10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: strokovna komisija pripravi prednostni seznam prijav v skladu z kazalniki, kriteriji in merili,
navedenimi v javnem razpisu, ki ga posreduje v obravnavo Znanstvenemu svetu agencije (v nadaljevanju:
ZSA). Na podlagi predloga sklepa ZSA direktor agencije
sprejme obrazložen sklep. Prijavitelji bodo o rezultatih
izbora prijav prejeli individualno obvestilo predvidoma
v treh mesecih po zaključku javnega razpisa.
11. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec (ARRS-MS-PROM/2016),
– vsebinsko
in
finančno
poročilo
(ARRS-MS-PROM-VZP/2016),
– vzorec pogodbe,
– obrazec za dodeljevanje državnih pomoči po shemi de minimis: (ARRS-MS-JR-DP-2016),
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– obrazec za pridobitev šifre raziskovalca:
– ARRS-ZOP-02-2016-I.doc
(format
Word,
36KB),
– ARRS-ZOP-02-2016-I.pdf (format Acrobat,
153KB),
– Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1 112/07,
9/11, 57/12 – ZPOP-1A),
– Pravila o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007- 7/2015-1, z dne 9. 2. 2016 in
št. 007-7/2015-10 z dne 8. 4. 2016,
– Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13 –
popr. in 92/14).
12. Informacije o razpisni dokumentaciji: javni razpis bo od dneva objave v Uradnem listu RS na voljo na
spletni strani agencije, www.arrs.si. Prijavni obrazec,
obrazec za vsebinsko in finančno poročilo in obrazec za
dodeljevanje državnih pomoči po shemi de minimis so
dosegljivi na spletni strani agencije. Dodatne informacije
v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Fani
Rožič Novak ali po tel. 01/400-59-50, vsak delavnik od
9. do 12. ure ali na e-naslovu: fani.rozic-novak@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Ob-2149/16
Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05
– ZDavP-1B, 105/06 – Odl.US, 26/09 – ZIPRS0809-B
(31/09 – popr.), 9/14) in Pravilnika o izvajanju javnih
razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov (Uradni list RS, št. 22/10) objavljamo
javni razpis
za odkup dokumentarno – izobraževalnih
avdiovizualnih (AV) del neodvisnih producentov
na temo gora in gorništva/RTV SLO 2016-3
1. Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je odkup naslednjih
slovenskih avdiovizualnih del: dokumentarno – izobraževalnih filmov na temo gora in gorništva, dolžine 25
minut na posamezni programski kos, namenjenih za
televizijsko predvajanje, ki so izvorno producirana s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega razpisa bo
odkupljena dela Radiotelevizija Slovenija (v nadaljevanju: RTV SLO) predvajala v svojih programih v skladu
z zakonom, ki ureja področje medijev.
2. Pomen izrazov
Uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Avdiovizualna dela (v nadaljevanju: AV dela)
– filmi vseh zvrsti (igrani, dokumentarni, igrano-dokumentarni, animirani, eksperimentalni filmi itd.; kratki,
srednjemetražni in celovečerni filmi), videofilmi, nanizanke, nadaljevanke, televizijske oddaje ter vsa druga
dela, izražena v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik,
z zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem
so vsebovana, in ki so izražena kot individualne intelektualne stvaritve.
2. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna,
popolna in vložena s strani upravičene osebe oziroma
prijavitelja.
3. Upravičena oseba – prijavitelj AV dela, ki za
oddajo vloge na razpis izpolnjuje vse pogoje, določene
z zakonom, predpisi in tem razpisom.
4. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO
prejme oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno
pošiljko v rokih, določenih s tem razpisom.
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5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne
sestavine, določene s tem razpisom.
6. Prijavitelj – oseba, ki odda vlogo na razpis.
7. Soavtorji, avtorji prispevkov in izvajalci AV dela
– soavtorji, avtorji prispevkov in izvajalci AV dela, kot
so določeni z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo
(UPB3), 68/08, 110/13, 56/15).
8. Scenarij – oštevilčeno zaporedje podrobno
opisanih prizorov, ki vsebuje vse dialoge, opise oseb in
prizorišč, podatke, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan,
noč) se prizor dogaja, ter vse druge vsebinske podatke.
9. Sinopsis – je besedilo, ki povzema bistvo
zgodbe in njene najpomembnejše elemente ter opisuje
glavne like, njihove ključne odločitve in dejanja. Obsega
do dve tipkani strani.
10. Režijska eksplikacija – razlaga režiserjevega
videnja nastajajočega AV dela. Obsega do pet tipkanih
strani.
11. Projekt – Izraz za dokumentarno – izobraževalno AV delo (na temo gora in gorništva), ki je predmet
tega razpisa, vključno z dokumentacijo, ki se nanaša na
realizacijo AV dela.
12. Realizacija projekta – proces celotne izvedbe posameznega projekta, ki vključuje pred produkcijo (razvoj projekta, sestavo avtorsko-izvajalske ekipe
in tehnično-izvedbene ekipe, priprave na snemanje),
produkcijo (obdelavo posnetka do dokončne (finalne)
kopije AV dela, s katero se AV delo šteje za dokončano)
ter spremljanje projekta in vodenje celotne projektne
dokumentacije.
13. Neodvisni producent – pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje vse pogoje za neodvisnega producenta,
določene z zakonom in drugimi predpisi, in je v skladu
s Standardno klasifikacijo dejavnosti registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije AV del (J59.110).
14. Slovensko AV delo – delo, ki izpolnjuje vse
pogoje po Uredbi o merilih oziroma pogojih za določitev
slovenskih avdiovizualnih del (Urani list RS, št. 105/01)
ali jim je ta lastnost drugače uradno oziroma pravnomočno priznana.
3. Zvrst, tematika in obseg AV del, ki so predmet
tega razpisa
RTV SLO bo na razpisu financirala odkup naslednjih slovenskih AV del:
– dokumentarno – izobraževalni film/oddaja na
temo gora in gorništva, 4 kosi (maksimalna vrednost
razpisanih sredstev je do 50.000,00 EUR z vključenim
DDV – t.j. do 12.500,00 EUR z vključenim DDV na posamezno AV delo.
Vsebina dokumentarno – izobraževalnih filmov/oddaj naj se navezuje na teme, ki so povezane z gorami in gorništvom. Konkretne vsebine, ki jih naj oddaje
obravnavajo, so: gore kot naravno in kulturno okolje,
ki je v zadnjem času vse bolj povezano s podnebnimi
spremembami, aktivno doživljanje gora, plezanja v Sloveniji in tujini, gorniška etika, tveganje in nevarnosti
v gorah ter samovarovalno vedenje, dosežki različnih
dejavnosti v gorah – od znanosti do ekstremnih športov.
Oddaje naj bodo namenjene najširšemu krogu gledalcev
in bodo predvidoma predvajane v okviru terminov Izobraževalnega programa TV Slovenija. Prijavljene vloge
morajo zato upoštevati vse zakonsko predpisane omejitve za ta programski čas.
4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi standardi,
v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo: prijavljena
AV dela morajo biti posneta v HD formatu 16:9 v skladu
s tehničnimi standardi RTV SLO, ki so objavljena na
spletnih straneh RTV SLO. AV dela morajo tehnično
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ustrezati priporočilom ITU-R BT 500 o subjektivni oceni
tehnične kvalitete slike in priporočilom ITU-R BS 562
o subjektivni oceni tehnične kvalitete zvoka.
5. Okvirna in maksimalna vrednost sredstev,
namenjenih za predmet razpisa: maksimalna vrednost sredstev, namenjenih za predmet razpisa, znaša skupaj 50.000,00 EUR z vključenim DDV, oziroma
12.500,00 EUR z vključenim DDV za posamezni programski kos.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazec za kandidiranje na razpisu, ki vključuje
obvezne podatke o prijavitelju in AV delu (prijavni obrazec),
– druge obvezne obrazce, ki jih mora oddati prijavitelj na razpisu,
– obvezne izjave prijavitelja,
– vzorec pogodbe o odkupu AV dela.
7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
a) Na razpisu lahko sodelujejo neodvisni producenti, ki izpolnjujejo pogoje iz Zakona o avdiovizualnih
medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11, 84/15).
b) Na dan prijave na razpis mora imeti prijavitelj poravnane vse zapadle obveznosti do RTV SLO, zoper prijavitelja ne sme biti začet tožbeni postopek s strani RTV
SLO in proti osebi prijavitelja ne sme biti uveden postopek
zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja oziroma ni
začet drug postopek prenehanja osebe prijavitelja.
c) AV dela, ki jih prijavijo prijavitelji na razpis, morajo ustrezati pogojem za slovensko AV delo po Uredbi
o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01) in morajo tehnično ustrezati priporočilom za televizijsko predvajanje,
določenim v 4. točki tega razpisa.
d) AV delo mora biti po svoji vsebini skladno s predpisi, ki urejajo področje medijev in medijskih vsebin, ter
z zakonskim namenom in poslanstvom RTV SLO kot
pravne osebe posebnega nacionalnega in kulturnega
pomena.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke razpisa, bodo s sklepom zavržene oziroma
bodo v primeru vsebinskega vprašanja zavrnjene.
8. Vloga
Vloga je popolna, če prijavitelj predloži:
– obrazce RTV SLO iz razpisne dokumentacije, ki
jih ustrezno in v celoti izpolnijo ter ob koncu na označenih mestih podpišejo in žigosajo (če poslujejo z žigom):
– Prijavni obrazec RTV SLO iz razpisne dokumentacije,
– Finančni predračun projekta (obvezno oddati
na obrazcu št. 1),
– Terminski načrt realizacije projekta (obvezno
oddati na obrazcu št. 2),
– Obvezne izjave prijavitelja (obvezno oddati na
obrazcu št. 3),
– Reference prijavitelja (obvezno oddati na
obrazcu št. 4),
– Reference pisca oziroma piscev scenarija (obvezno oddati na obrazcu št. 5),
– Reference glavnega režiserja (obvezno oddati
na obrazcu št. 6)
– Reference direktorja fotografije (obvezno oddati
na obrazcu št. 7),
– Seznam vseh realiziranih del prijavitelja v letu
2015 (obvezno oddati na obrazcu št. 8),
– na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe o odkupu AV dela (vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije),
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– sinopsis,
– scenarij,
– režijsko eksplikacijo,
– veljavne pogodbe s piscem/-i scenarija, glavnim
režiserjem in direktorjem fotografije, iz katerih izhaja
termin sodelovanja, skladen s terminskim načrtom realizacije AV dela, honorar ter ustrezni prenos materialnih
pravic na prijavitelja, skladen z razpisnimi zahtevami,
– dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti
produkcije AV del: šifra J59.110, ki na dan prijave na
razpis ni staro več kot 15 dni (obvezno oddajo samo
tiste osebe, pri katerih ustrezna dejavnost ni razvidna
iz javnopravne evidence AJPES, kot npr. društva,
zavodi).
Navedene priloge oddajo prijavitelji v ne-zvezani
obliki. V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod
popolne vloge v elektronski obliki v PDF formatu na
CD ali DVD zgoščenki, USB ključku ali SD kartici.
Elektronska kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge.
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja RTV SLO
po uradni dolžnosti, kadar se ti vodijo v uradnih evidencah oseb javnega prava.
Izpolnjevanje pogojev iz te točke razpisa je pogoj za
formalno popolnost in vsebinsko obravnavanje oddanih
vlog na razpis. Vloge, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se
s posamičnim sklepom zavržejo.
9. Razpisni roki
Prijavitelji lahko vložijo vloge do vključno 13. 6.
2016.
Vloga je pravočasna, če jo Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana, prejme do vključno dne 13. 6. 2016 ali jo do vključno dne 13. 6. 2016
prijavitelj odda na Pošti Slovenije s priporočeno poštno
pošiljko. Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo s sklepom
zavržene.
Na ovojnici vsake vloge mora pisati »Ne odpiraj –
Prijava na javni razpis za odkup dokumentarno-izobraževalnih AV del neodvisnih producentov na temo gora in
gorništva/RTV SLO 2016-3.« Na zadnji strani ovojnice
pa je potrebno navesti naziv in naslov prijavitelja.
Če prijavitelj prijavlja več AV del, mora vsako AV
delo posredovati na naslov RTV SLO v ločeni ovojnici.
Kolikor bo v isti ovojnici vsebovanih več prijav AV del,
bodo vsa prijavljena AV dela iz iste ovojnice s sklepom
zavržena.
10. Kriteriji, po katerih se bo ocenjevala posamezna vloga
Prijavljena dokumentarna AV dela bodo ocenjena
po naslednjih kriterijih:
– vsebina (izbor teme, pristop k obravnavi teme,
sporočilnost in angažiranost, primernost za najširši krog
gledalcev) – do 60 točk;
– avtorska in izvedbena ekipa (reference in profesionalna kredibilnost pisca/-ev scenarija, glavnega režiserja, direktorja fotografije in producenta) – do 30 točk;
– finančna ustreznost (ocena ustreznosti finančnega predračuna projekta glede na predvidene potrebe iz
scenarija, poteka realizacije ipd.) – do 10 točk.
Maksimalno število točk, ki ga lahko posamezno
dokumentarno AV delo prejme na razpisu, je 100 točk.
Dela, ki bodo ocenjena z manj kot 70 točkami, ne
bodo predlagana za sprejetje v odkup.
RTV SLO si pridrži pravico izdelave rezervnega
seznama del, ki bodo lahko predlagana za sprejetje
v odkup v primeru povečanja ali sprostitve sredstev.
11. Izvedba razpisa
Razpis je odprt za prijavo AV del, ki ustrezajo pogojem razpisa, v roku, ki je določen v 9. točki

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
razpisa. Vse nepravočasne vloge ter vloge, ki jih ne
bodo vložile upravičene osebe, bodo s sklepom zavržene. Prav tako bodo s sklepom zavržene formalno
nepopolne vloge, ki jih prijavitelji tudi po pozivu RTV
SLO v roku petih dni ne bodo ustrezno dopolnili. Pravočasne in formalno popolne vloge ter vloge, ki jih
bodo vložile upravičene osebe, bodo posredovane
v presojo strokovni komisiji, ki bo projekte ocenila na
podlagi meril in kriterijev, določenih v razpisu. RTV
SLO si pridrži možnost povabiti posamezne prijavitelje k osebni predstavitvi in natančnejši obrazložitvi
postavk projekta (»peaching«).
Na razpisu bodo v okviru razpoložljivih sredstev izbrana tista AV dela, ki bodo v postopku izbire ocenjena
najvišje. RTV SLO si ne glede na višino ocene pridrži
pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev ali ne
odkupi nobenega dela, kolikor strokovna komisija presodi, da tudi AV delo iz prvo uvrščene vloge ni primerno za
odkup. O končnem izidu razpisa bo za vsako vsebinsko
obravnavano vlogo izdana posamična odločba, s katero
se bo odločilo o odobritvi ter višini financiranja odkupa
izbranih del ali o zavrnitvi odkupa del.
S prijavitelji izbranih projektov bo RTV SLO sklenila
pogodbo o odkupu AV dela, katere vzorec je sestavni del
razpisne dokumentacije in s katero bosta stranki uredili
vsa medsebojna razmerja v zvezi z odkupom. RTV SLO
si pridrži pravico, da prijavitelje izbranih del pozove k pristopu k podpisu pogodbe. Če se prijavitelji izbranih del
v določenem roku iz neupravičenih razlogov ne bodo
odzvali pozivu, se bo štelo, da prijavitelji odstopajo od
sklenitve pogodbe, da se pogodba ne sklene in da sta
takšen prijavitelj AV dela in RTV SLO prosta medsebojnih obveznosti.
Prijavitelji izbranih AV del morajo pred sklenitvijo pogodbe o odkupu zagotoviti, da ob realizaciji AV
dela RTV SLO pridobi izključne ter časovno in krajevno neomejene materialne pravice za vse oblike javne
priobčitve (npr.: televizijsko, kabelsko, satelitsko, spletno predvajanje) odkupljenega dokumentarnega AV dela
ter za njegovo arhiviranje kot dela lastne programske
produkcije v skladu z zakonom, ki ureja delovanje RTV
SLO in arhiviranje AV gradiva RTV SLO. V nasprotnem
primeru si RTV SLO pridrži pravico, da ne sklene pogodbe o odkupu.
Prijavitelji izbranih AV del so v vseh fazah realizacije
AV dela (pred produkcija, produkcija, post produkcija)
dolžni sodelovati s pristojnimi programsko – produkcijskimi enotami, uredništvi in službami RTV SLO.
12. Obdobje, v katerem bodo porabljena dodeljena
sredstva
Sredstva, ki bodo dodeljena za odkup izbranih AV
del, bodo porabljena v proračunskem letu 2016.
Sredstva bodo nakazana prijaviteljem izbranih AV
del v obrokih, ki se določijo glede na finančni predračun,
terminski načrt oziroma faze realizacije posameznega
izbranega projekta.
13. Rok za dokončanje in izročitev izbranih AV del:
prijavitelji izbranih AV del, s katerimi bo RTV SLO sklenila pogodbo o odkupu AV dela, morajo AV delo izročiti
najkasneje do 15. 12. 2016.
14. Informacije v zvezi z razpisom
Prijavitelji se lahko za vse informacije v zvezi z razpisom obrnejo na elektronski naslov: AVrazpisi@rtvslo.si.
V času trajanja razpisa je vsem zainteresiranim
osebam celotna razpisna dokumentacija dosegljiva na
sedežu RTV SLO ter objavljena na spletni strani RTV
SLO http://www.rtvslo.si/razpisi.
RTV Slovenija, javni zavod
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Ob-2118/16
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o Javni
agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 112/07, 40/12 in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10 in 20/11), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09, št. 90/11 in 107/15) ter Pravilnika
o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09, 10/14) objavlja
Javni ciljni razpis za izbor in financiranje kulturnih
projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2016« (oznaka:
JR7–RSK OŠ in SŠ–2016).
Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani: www.jakrs.si.
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 13. 5. 2016 in se izteče
dne 13. 6. 2016.
Javna agencija za knjigo RS
Št. 356-3/2016

Ob-2117/16

Naročnik, Občina Ilirska Bistrica, s sedežem na
naslovu Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, je na
podlagi 36. in 37. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40),
in določb Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih lokalnih cest in o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja
javnih zelenih površin v Občini Ilirska Bistrica (Uradne
objave, št. 03/2003) pripravil razpisno dokumentacijo
za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja zelenih površin na območju Občine
Ilirska Bistrica ter objavlja povabilo k oddaji ponudbe za
izvedbo predmetne koncesije
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske
javne službe urejanja javnih zelenih površin
v Občini Ilirska Bistrica
I. Naziv koncedenta: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
II. Predmet razpisa: podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe urejanja javnih zelenih površin v Občini Ilirska Bistrica.
Koncesija se podeli za območje mesta Ilirska Bistrica, za zelene površine, ki so v lasti oziroma v upravljanju
Občine Ilirska Bistrica.
III. Pogoji ki jih mora izpolnjevati koncesionar
Koncesijo za opravljanje javne gospodarske službe
lahko pridobijo fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije
ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe,
– da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila
ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu
je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila,
– da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
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– da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa,
– da je predložil podatke iz bilance uspeha
(S.BON-1/P, ki ne sme biti starši od 30 dni), podatke iz
bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da le ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran, ki ne sme biti starejši od 30 dni šteto od roka
za oddajo ponudbe,
– da cenovno opredeljen izvedbeni program vzdrževanja zagotavlja izvajanje vseh ključnih vrst vzdrževalnih del,
– da ponudnik razpolaga z zadostnim obsegom
potrebnih delovnih sredstev in priprav,
– da nudi najmanj 30 dnevni plačilni rok,
– da za resnost ponudbe nudi finančno zavarovanje
– bančno garancijo,
– da zaposluje, oziroma bo zaposlil do podpisa
pogodbe večje število invalidov in težje zaposljivih delavcev,
– da zagotavlja izvajanje vseh del s področja urejanja zelenih površin, košnje, obrezovanje dreves, urejanje cvetličnih gredic, vzdrževanje urbane opreme, vzdrževanje pešpoti, delo na višini ...,
– da bo imel ponudnik ves čas izvajanja koncesije
zaposlene ustrezne delavce, da bo lahko pravočasno
in kvalitetno izvedel dela v okviru predmeta koncesije,
– da bo zagotavljal odzivni čas največ 3 ur v primeru izrednih dogodkov in nujnih del,
– da ima ponudnik sklenjeno odškodninsko zavarovanje za primere poškodbe pri izvajanju del v skladu
z zahtevami zakonodaje, kopijo police priloži k prijavi,
– da ima ponudnik pridobljen certifikat kakovosti
ISO 9001 ali 14001,
– ponudnik v zadnjih treh poslovnih letih 2013,
2014, 2015 ni posloval z izgubo,
– ponudnik je v obdobju zadnjih treh let (upošteva
se datum končanja posla) uspešno in kvalitetno zaključil izvajanje najmanj treh istovrstnih storitev,ki so predmet gospodarske javne službe za posameznega kupca
v letni vrednosti najmanj 90.000,00 € z DDV in urejanje
najmanj 5,5 ha površin (letno).
IV. Trajanje koncesije: koncesija se podeli za največ štiri leta od dneva sklenitve koncesijske pogodbe.
Koncesijsko razmerje začne veljati z dnem, ki se določi
v koncesijski pogodbi. Predvideni pričetek izvajanja del
je junij 2016.
V. Prijava na razpis mora vsebovati naslednje
Ponudbena dokumentacija mora biti napisana
v slovenskem jeziku ter izdelana skladno zahtevami
in predlogami iz razpisne dokumentacije. Po vrsti jo sestavljajo naslednje listine:
Obrazec 1: Ponudba
Obrazec 2: Podatki o ponudniku
Obrazec 3: Podatki o podizvajalcu
Obrazec 4: Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci
Obrazec 5: Soglasje za pridobitev osebnih podatkov
Obrazec 6: Izjava o izpolnjevanju osnovne sposobnosti
Obrazec 7: Izjava o izpolnjevanju ekonomske in
finančne sposobnosti
Obrazec 8: Izjava o izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti
Obrazec 9: Seznam referenc ponudnika
Obrazec 10: Referenčno potrdilo
Obrazec 11: Izjava o upoštevanju predpisov in izročitvi dokazila o zavarovanju odgovornosti
Obrazec 12: Izjava o strokovni in organizacijski
usposobljenosti
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Obrazec 13: Bančna garancija za resnost ponudbe
Obrazec 14: Vzorec koncesijske pogodbe
Priloga št. 1: Tehnične značilnosti, količina ter opis
storitev, čas izvršitve ter lokacija izvršitve
Priloga št. 2: Seznam zelenih površin na območju
Občine Ilirska Bistrica
Priloga št. 3: Ponudbeni predračun
Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo dopolniti
z naslednjimi dokazili:
– podatke o ponudniku: navedbo firme oziroma
imena prijavitelja ter pooblaščene osebe za zastopanje,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti starejše od
enega meseca do dneva vložitve prijave,
– potrdila o poslovnih bankah, pri katerih ima ponudnik odprte žiro račune, da le ta ni bil v zadnjih 6 mesecih blokiran, potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni,
šteto od roka za oddajo ponudbe,
– ponudnik mora priložiti izjavo o ekonomski in finančni sposobnosti, priloži BON -1 ali BON-1P, ki ne
sme biti starejše od 30 dni ter izkaz poslovnega izida
za zadnja 3 leta, iz katerih bo razvidno, da podjetje ni
poslovalo z izgubo,
– ponudnik mora predložiti fotokopijo zavarovalne
police v skladu z zakonskimi zahtevami za zavarovanje
odgovornosti,
– izjavo, da ima prijavitelj poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi, ki ne sme biti
starejše od enega meseca do dneva vložitve prijave,
v vrednosti nad 50,00 €,
– izjavo, da ni proti prijavitelju uveden postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek, ki
ne sme biti starejše od enega meseca do dneva vložitve
prijave. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču,
zadošča potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad,
– izjavo prijavitelja o tem, da v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa proti njemu ni bila izdana sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem, ki je postala izvršljiva, oziroma
sodna ali upravna odločba, s katero mu je prepovedano
opravljati dejavnosti, ki je povezana z izvajanjem koncesije in je ta postala izvršljiva, ali ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge odločbe,
– fotokopijo pridobljenih certifikatov kakovosti po
ISO 9001 in ISO 14001,
– dokazila, da ponudnik razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev in priprav:
a) seznam kadrov in kadrovske strukture vseh zaposlenih in zaposlenih, ki bodo sodelovali pri izvajanju
koncesije (dokazila o kvalifikacijah in usposobljenosti
ključnih kadrov, dokazila o opravljenih strokovnih izpitih)
in spisek invalidov in težje zaposljivih kategorij delavcev,
b) navedbo osnovnih sredstev, mehanizacije in
opreme, potrebne za izvajane urejanja javnih zelenih
površin,
c) izvedene istovrstne storitve po posameznih kupcih in s strani kupca podpisane 3 reference v zadnjih
treh letih,
– cenovno opredeljen izvedbeni program vzdrževanja, ki vsebuje vse vrste ključnih vzdrževalnih del:
a) opis storitev, predvidene količine, izhodiščne
enotne cene za opravljanje storitev, vrednost za posamezno storitev ter vrednost storitev za celotno koledarsko obdobje,
b) kalkulativne osnove; cenik delovne sile, mehanizacije,
c) način usklajevanje cen za posamezno koledarsko obdobje.
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VI. Merila, ki se bodo upoštevala pri izbiri koncesionarja:
– ponudbena cena,
– strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost prijavitelja,
– število zaposlenih invalidov in težje zaposlenih
delavcev,
– pod enakimi pogoji ima prednost prijavitelj s sedežem ali izpostavo/predstavništvo na območju Občine
Ilirska Bistrica.
VII. Razpisna dokumentacija: naročnik vabi vse
zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe, ki mora
biti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki
je v analogni obliki brezplačno dostopna na sedežu
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica (kontaktna oseba: Dragica Kastelic Boštjančič,
05/71-12-330 ali sprejemna pisarna 05/71-41-361). Za
posredovanje razpisne dokumentacije v digitalni obliki
je potrebno predhodno nasloviti vlogo po e-pošti na naslov: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si. Razpisna
dokumentacija bo na razpolago od 16. 5. 2016 dalje.
VIII. Vložitev prijav
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica.
Rok za oddajo ponudbe je 3. 6. 2016 do 10. ure.
Na kuverti mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj! – Ponudba za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske
javne službe urejanja zelenih površin, št.__________«.
Na hrbtni strani morata biti jasno označena naziv in
naslov pošiljatelja.
Ponudnik lahko ponudbo dostavi tudi osebno na
vložišče Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica, do zahtevanega datuma in ure.
Ponudbe morajo ne glede na način dospetja (osebno ali po pošti) do vložišča naročnika prispeti do zgoraj
navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno
prejete. Vsaka ponudba, ki jo prejme naročnik po navedenem roku za predložitev ponudb, se neodprta vrne
ponudniku.
IX. Odpiranje ponudb
Naročnik bo izvedel javno odpiranje prispelih ponudb – javno odpiranje ponudb bo dne 6. 6. 2016 ob
10. uri na naslovu: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, sejna soba.
Pri odpiranju ponudb smejo biti navzoči prijavitelji
ali predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom. Ponudba ni veljavna, če ni pravočasna, nepravilno opremljena in ne bo vsebovala vseh obveznih
sestavin, ki se zahtevajo v tem razpisu.
Naročnik bo predvidoma v roku 15 dni od pregleda
in ocene ponudb sprejel pisno odločitev o izbiri koncesionarja in jo posredoval vsem ponudnikom (osebna
vročitev po ZUP-u).
Naročnik lahko izvede postopek dodatnih pogajanj. Dodatna pogajanja lahko izvede tudi v primeru, da
naročnik ne pridobi nobene ponudbe ali pa so prejete
ponudbe nepopolne.
X. Finančna zavarovanja: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5.000 eur od vrednosti ponudbe
za dobo 150 dni od oddaje ponudbe. Izbrani ponudnik
mora dostaviti tudi bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 15.000 eur za obdobje enega leta po
prenehanju veljavne pogodbe (kolikor izbrani ponudnik
v določenem roku ne dostavi bančne garancije za dobro
izvedbo del, se pogodba razveljavi).
XI.Pogoji financiranja in plačila /ali sklicevanja na
določila v predpisih: koncesionar si zagotavlja plačilo
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koncesionirane dejavnosti z zaračunavanjem opravljenih storitev, ki jih zaračunava neposredno Občini Ilirska
Bistrica. Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za
podeljeno koncesijo ločeno od računovodstva za svojo
ostalo dejavnost v skladu z določili Zakona o gospodarskih javnih službah in Zakona o gospodarskih družbah.
XII. Datum, do katerega mora veljati ponudba
in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je
120 dni. Okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe
je 18. 6. 2016. O izbiri koncesionarja koncendent odloči
z upravno odločbo.
XIII. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva
za objavo je bila poslana dne 6. 5. 2016.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-2119/16
Na podlagi 6. člena Pravilnika za sofinanciranje
prireditev v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 31/16)
in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in
3/13) objavlja župan Občine Medvode
javni razpis
za sofinanciranje prireditev v Občini Medvode
v letu 2016
1. Naziv in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev, ki se v letu 2016 izvajajo na območju Občine
Medvode, pomenijo pomemben prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in katerih cilj je promocija Občine
Medvode. Sofinancirale se bodo kulturne, športne in turistične prireditve ob praznovanju občinskega praznika in
druge prireditve, ki imajo promocijski učinek, prispevajo
k razvoju kraja in imajo vpliv na obisk in /ali povečanje
števila nočitev v Občini Medvode, in sicer:
– prireditve za občinski praznik;
– druge občinske prireditve;
– mednarodne prireditve.
Prireditve za občinski praznik so prireditve, ki se
izvedejo v mesecu juniju in juliju tekočega leta.
Druge občinske prireditve so prireditve, ki jih neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze prirejajo
skozi celo leto, bodisi kot svoj praznik ali kot državni
praznik.
Mednarodne prireditve so prireditve, kjer je ¼ udeležencev iz druge države.
3. Na razpisu lahko kandidirajo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze, ki morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– so pred oddajo vloge najmanj eno leto registrirani
za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo;
– je izvedba prireditve v javnem interesu Občine
Medvode in pripomore k promociji občine;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za izvedbo;
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je
razviden delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev,
delež sredstev izvajalca in delež sredstev iz drugih virov.
4. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za posamezna področja sofinanciranja, je:
– 15.000 evrov za prireditve za občinski praznik;
– 15.000 evrov za druge občinske prireditve;
– 3.000 evrov za mednarodne prireditve.
Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del
razpoložljivih sredstev.
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5. Merila, po katerih se izberejo prireditve, ki bodo
sofinancirane:
– tradicionalnost prireditve:
a) 3–10 let = 5 točk,
b) 11–20 let = 15 točk,
c) nad 20 let = 25 točk.
– pričakovani obisk prireditve:
a) do 50 obiskovalcev = 5 točk,
b) 50–100 obiskovalcev = 15 točk,
c) nad 100 obiskovalcev = 20 točk.
– realnost finančne konstrukcije:
a) od 0 %–30 % lastnih sredstev = 5 točk,
b) 30 %–70 % lastnih sredstev = 10 točk,
c) 70 %–100 % lastnih sredstev = 15 točk.
– vpliv prireditve na zasedenost turističnih kapacitet:
a) do 20 nočitev = 5 točk,
b) 20–50 nočitev = 10 točk,
c) nad 50 nočitev =15 točk.
– sofinanciranje ob okrogli ali četrtstoletni obletnici
društva:
a) 10 let delovanja = 5 točk,
b) 20 let delovanja = 10 točk,
c) 25, 30, 40 in 50 let delovanja = 15 točk,
d) 60, 70, 75, 80, 90 in 100 let delovanja = 20 točk,
e) nad 100 let delovanja = 25 točk.
Občina Medvode bo sofinancirala prireditve, ki
bodo na podlagi meril dosegle najmanj 50 % vseh možnih točk.
6. Prireditve, ki se sofinancirajo iz drugih javnih
razpisov Občine Medvode, ne morejo biti sofinancirane
iz tega javnega razpisa.
7. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2016.
8. Rok za prijavo na javni razpis je 15 dni od objave
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za
prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite
v zapečateni ovojnici z oznako »Javni razpis – prireditve
2016 – Ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
10. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti
s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 15. ure tega
dne predložena v sprejemni pisarni Občine Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo
pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse
nepravočasno prispele vloge.
11. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno prijavo na
razpis, bodo pisno ali preko elektronske pošte pozvani,
da jo v roku 5 dni dopolnijo. Vloge prijaviteljev, ki v roku
ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo zavržene.
12. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za prijavo na razpis.
Prijavitelji bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro
obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine
Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju za leto 2016.
13. Prijave morajo biti predložene na ustreznih prijavnih obrazcih. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci dobijo na spletni strani Občine Medvode
(www.medvode.si).
14. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa;
– Pravilnik za sofinanciranje prireditev v Občini
Medvode;
– prijavni obrazec;
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– vzorec pogodbe;
– zahtevek za izplačilo;
– obrazec poročila o porabi sredstev.
15. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Oddelku za splošne,
premoženjsko pravne in družbene zadeve občinske
uprave Občine Medvode prek tel. 361-95-21 (Gregor
Rozman).
Občina Medvode
Št. 3500-01/2016-2
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Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 57/08 in
87/11), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06,
114/06 – ZUE, 11/09, 81/11 in 47/14), Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP – UPB2, Uradni list
RS, št. 24/06, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB,
14/13) Občina Bovec objavlja
javni razpis
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
1. Predmet razpisa
1.1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so tri trenutno prosta stanovanja
v Bovcu:
– enosobno stanovanje na naslovu Industrijska
cona 1, v izmeri 59,11 m2,
– enosobno stanovanje na naslovu Kot 24, v izmeri 37 m2,
– enosobno stanovanje na naslovu Brdo 65, v izmeri 33,02 m2
– in druga stanovanja, ki bi bila v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali na novo pridobljena.
Oblikovana bo prednostna lista za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede
na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Uradni list RS, št. 14/04,
34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14) – v nadaljevanju:
Pravilnik) niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe.
1.2. Neprofitna najemnina
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja je
določena skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in
postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
(Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 79/15 in
91/15 – v nadaljevanju Uredba) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja
v najem.
Za povprečno veliko dvosobno stanovanje, v izmeri 55,00 m2, 320 točkami (primerno stanovanje)
znaša najemnina, izračunana na podlagi navedenih
veljavnih predpisov, približno 180,00 €/ mesečno.
Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do znižane neprofitne najemnine v skladu
z Uredbo, citirano v prejšnjem odstavku, oziroma
s predpisom, veljavnim v času najema stanovanja.
Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži
dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik glede na denarne
prejemke in premoženjsko stanje ni več upravičen do
najema neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržna stanovanja, po merilih in postopku, določenih s pravilnikom.
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1.3. Površinski normativi
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi:
Število članov
gospodinjstva
1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

Površina stanovanja brez
plačila varščine
od 20 m2 do 30 m2
nad 30 m2 do 45 m2
nad 45 m2 do 55 m2
nad 55 m2 do 65 m2
nad 65 m2 do 75 m2
nad 75 m2 do 85 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se
površine spodnjega in zgornjega razreda povečajo za
6 m2.
Najemodajalec lahko odda v najem tudi manjše
stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi.
Najemodajalec lahko odda v najem tudi večje stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali to želi, pri
čemer se razlika v m2 obračuna kot prosto oblikovana
najemnina.
2. Razpisni pogoji
2.1. Splošni pogoji
Upravičenci so popolno poslovno sposobni državljani RS ter ob upoštevanju vzajemnosti državljani ostalih članic EU, ki na dan razpisa izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo od dneva objavljenega razpisa neprekinjeno prijavljeno stalno bivališče v Občini Bovec,
– da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim
uporabljajo stanovanje (skupno gospodinjstvo), ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen
čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik
drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40 % primernega stanovanja. Navedena
omejitev ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj, ki
jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino,
– da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti
iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka,
– da dohodki njihovih gospodinjstev v letu 2015
ne presegajo v spodnji tabeli določenih odstotkov od
povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2015 znašala
1.013,23 €,
Zgornja meja dohodka
gospodinjstva
(brez plačila lastne udeležbe)
%
Meja dohodka (v €- neto)

Velikost
gospodinjstva
1-člansko
90 %
911,91 €
2-člansko
135 %
1.367,86 €
3-člansko
165 %
1.671,83 €
4-člansko
195 %
1.975,80 €
5-člansko
225 %
2.279,77 €
6-člansko
255 %
2.583,74 €
Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se
lestvica nadaljuje s prištevanjem 20 % (20 odstotnih
točk).

– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni
lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti
primernega stanovanja (kot osnova za določitev primernega stanovanja se upošteva stanovanje s 320 točkami
in vrednostjo točke 2,63 € in površina stanovanja v po-
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vezavi s številom uporabnikov ob upoštevanju primerne
površine iz točke 1.3.).
število članov
40 %
število članov
40 %
gospodinjstva vrednosti gospodinjstva vrednosti
primernega
primernega
stanov.
stanov.
1-člansko
15.149 €
4-člansko
27.604 €
2-člansko
18.515 €
5-člansko
31.981 €
3-člansko
23.565 €
6-člansko
35.347 €
tudi:

Do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni

– žrtve nasilja v družini, ki imajo bivališče v Občini
Bovec in začasno bivajo v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč
žrtvam kaznivih dejanj iz območja Občine Bovec,
– invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede
na kraj stalnega bivališča, če imajo v Občini Bovec možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge
osebe in zdravstvene storitve,
– najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih
o podržavljenju (prejšnji imetniki stanovanjske pravice),
če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja,
– državljani držav članic EU, ki imajo dovoljenje za
stalno bivanje in njihova država izpolnjuje pogoj vzajemnosti, kot je določeno v 160. členu Stanovanjskega
zakona,
– osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva pridobile dovoljenje za stalno bivanje v Občini
Bovec po Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I,
44/97, 50/98 – odl. US in 14/99 – odl. US-pop.), Zakonu o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v RS (Uradni list RS, št. 76/10 –
UPB) ali Zakonu o začasnem zatočišču (Uradni list RS,
št. 20/97, 94/00 – odl. US, 67/02, 2/04 – ZPNNVSM in
65/05 – ZZZRO), če izpolnjujejo ostale splošne pogoje
za upravičenost do pridobitve neprofitnega stanovanja
v najem.
2.2. Dodatni pogoji
Najemodajalec določa v skladu s 4. členom Pravilnika poleg splošnih pogojev še dodatne pogoje glede
stalnosti bivanja v Občini Bovec, ki ga morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do točkovanja dobe
bivanja, in sicer:
stalno bivanje v Občini Bovec
nad 5 do 10 let
20 točk
nad 10 do 15 let
30 točk
nad 15 do 20 let
40 točk
nad 20 let
50 točk
Upošteva se število let, dopolnjenih v letu razpisa.
V primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo.
3. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in
socialnih razmer prosilcev
Stanovanjske in socialno varstvene razmere prosilca bodo ocenjene in točkovane tako, kot je določeno
v Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.
V skladu s 6. členom Pravilnika se s tem razpisom
opredeli tudi prednostna kategorija prosilcev – to so
mlade družine z najmanj enim otrokom, kjer nobeden od
staršev ni starejši od 35 let. Prosilec, ki izpolnjuje kriterij
mlade družine, prejme dodatnih 50 točk.
4. Prednost pri dodelitvi
V primeru, da več prosilcev doseže enako število
točk glede na oceno stanovanjskih, socialnih in drugih
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razmer, se vrstni red med temi upravičenci določa po
naslednjih prioritetah:
– prosilci z daljšo dobo bivanja v Občini Bovec,
– prosilci z večjim številom otrok,
– nižji ugotovljeni dohodki na člana gospodinjstva.
5. Razpisni postopek
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev
neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo na posebnem obrazcu, ki bo na voljo od 13. 5. 2016 do vključno 14. 6. 2016 v sprejemni pisarni Občine Bovec vsak
delovni dan od 8. do 15. ure. Obrazec vloge bo na voljo
tudi na spletni strani Občine Bovec http://obcina.bovec.si.
Vloge s prilogami lahko prosilci oddajo v sprejemni
pisarni Občine Bovec ali pa jih pošljejo priporočeno po
pošti na naslov Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
5230 Bovec, s pripisom: »Javni razpis – Neprofitna stanovanja – Ne odpiraj«.
Ob oddaji vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v višini 4,54 € za vlogo in 18,12 € za izdajo odločbe
po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni
list RS, št. 106/2010 – UPB5). Upravna taksa v skupnem
znesku 22,66 € se plača z gotovino v sprejemni pisarni
ali se nakaže na račun z nazivom: Upravne takse Občine Bovec, št.: SI56 0120 6406 0309 109, sklic: SI11
75051-7111002.
Rok za oddajo vlog je vključno 14. 6. 2016. Šteje
se, da je vloga pravočasna, če je najkasneje do izteka
razpisnega roka oddana osebno v glavni pisarni Občine
Bovec ali odpremljena po pošti s priporočeno pošiljko.
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan,
da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene
in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka bodo
s sklepom zavržene.
K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem
morajo prosilci priložiti naslednje listine, navedene pod
tč. 1, 2, 3 in 5, pod tč. 4, če razpolagajo z neobdavčljivimi prihodki, druge listine pa, če na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke:
1. izpolnjen obrazec vloge za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem z opisom stanovanjskih in socialno-zdravstvenih razmer,
2. izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih
družinskih članov (s podpisi vseh družinskih članov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov) in izjavo, s katero
prosilec in drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri upravljavcih
zbirk podatkov,
3. potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v letu 2015 (osebni dohodek, pokojnina, preživnina,
dohodek iz dela prek Študentskega servisa, invalidnina,
itd.) z navedbo dobe zaposlitve. Kot dohodek se ne šteje dodatek za pomoč in postrežbo in drugi prejemki za
nego in pomoč, otroški dodatek, dodatek za nego otroka, štipendije, dohodki od občasnega dela invalidov, ki
so vključeni v institucionalno varstvo ...,
4. izjava o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in
prejemkih ter nazivih njihovih izplačevalcev za leto 2015,
5. dokazilo o vseh izplačanih neto plačah v letu
2016, če v letu 2015 ni imel dohodkov iz delovnega
razmerja,
6. potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma
drugega družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje),
7. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu:
najemna ali podnajemna pogodba, dokazilo o bivanju
pri starših ali sorodnikih, dokazilo o lastništvu stanovanja ...,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
8. dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo
invalidskega vozička ali o vezanosti na trajno pomoč
druge osebe, kolikor gre za invalida po tretjem odstavku
3. člena Pravilnika,
9. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 110 točkami (točkovalni zapisnik ali
opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane instalacije ipd.) in eventualna utesnjenost
z opisom posameznih prostorov in navedbo površin,
10. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši
od 15 let,
11. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja
otroka (samohranilec) – potrdilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz
preživninskega sklada,
12. drugo dokumentacijo, s katero se izkazuje
socialno zdravstvene razmere,
13. izjavo o vseh plačanih obveznostih, kolikor je
prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje,
14. kopijo poročnega lista oziroma overjeno izjavo o obstoju zunajzakonske skupnosti (obrazec),
15. zdravniško potrdilo o nosečnosti,
16. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih
stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini,
zavodu ...).
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo
biti starejša od 30 dni od objave razpisa.
Potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobila
občinska uprava neposredno od pristojnega državnega
organa.
Listine, priložene k vlogi, se zadrži in se jih po izteku
razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.
Z dnem pravnomočnosti nove prednostne liste po
tem razpisu preneha veljati prednostna lista A, sestavljena v letu 2013.
6. Splošne določbe
Strokovna služba Občine Bovec bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje
stanovanjske razmere prosilcev.
Komisija, ki jo imenuje župan (v nadaljevanju: komisija), bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih
vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in
dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih
organih in organizacijah ter posameznikih.
Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev
tudi ogleda. Če se v postopku ugotovi, da je prosilec
podal neresnične podatke, ni upravičen do dodelitve
neprofitnega stanovanja, njegova vloga se zavrne.
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci
razpisa uvrščeni na prednostno listo, in sicer po številu
zbranih točk. Seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili
na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj
v najem, bo javno objavljen na enak način kot razpis
najpozneje v roku 6 mesecev po zaključku razpisa.
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev. Če se posamezni udeleženec razpisa ne strinja
z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve
pritoži. Pritožbo naslovi na Občino Bovec. O pritožbi
odloči v roku 60 dni župan Občine Bovec. Odločitev
župana o pritožbi je dokončna.
Po rešitvi pritožb bo javno objavljen dokončen seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja.
Z uspelimi upravičenci bodo sklenjena najemna razmerja
za nedoločen čas z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno sta-
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novanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne
pogodbe ne odzove, se črta iz seznama upravičencev.
Udeleženec razpisa je dolžan pisno javiti vsako
spremembo, ki se zgodi v času razpisa oziroma veljavnosti prednostne liste (npr. sprememba naslova, stanovanjskega statusa, števila članov gospodinjstva ...).
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo najemodajalec ponovno preveril, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega
stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki
vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in
prosilca črta iz seznama upravičencev.
Za vprašanja, ki niso določena s tem razpisom,
veljajo določila Stanovanjskega zakona in Pravilnika.
Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu
Občine Bovec, Trg Golobarskih žrtev 8, v času uradnih
ur ali po tel. 05/38-41-900.
Občina Bovec
Št. 450-0005/2016-115
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Na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu
(Uradni list RS, št. 127/06) in Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za
oskrbo treh objektov v Občini Gornji Petrovci s toplotno
energijo s kotlovnico na lesno biomaso (Uradni list RS,
št. 51/15) Občina Gornji Petrovci objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije storitev za oskrbo treh
objektov v Občini Gornji Petrovci s toplotno
energijo s kotlovnico na lesno biomaso
1. Koncedent: Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31d, 9203 Petrovci.
2. Predmet koncesije: oskrba več objektov v Občini
Gornji Petrovci s toplotno energijo s kotlovnico na lesno
biomaso. Koncesija obsega:
– gradnjo infrastrukture za proizvodnjo toplote na
osnovi lesne biomase in za distribucijo toplote (v nadaljevanju infrastruktura), pri čemer koncesionar izrecno
prevzame vsa tveganja gradnje;
– proizvodnjo in distribucijo toplote za daljinsko
ogrevanje, pri čemer koncesionar izrecno prevzame
vsa tveganja;
– tekoče in investicijsko vzdrževanje infrastrukture
v koncesijski dobi, pri čemer koncesionar izrecno prevzame vsa tveganja obsega tekočega in investicijskega
vzdrževanja;
– zavarovanje infrastrukture;
– zaračunavanje storitve proizvodnje in distribucije
toplote uporabnikom;
– IDZ, IP, PGD, PZI in PID projektno dokumentacijo
zagotovi koncesionar na svoje stroške.
Koncesija storitev se izvede po modelu DBOT (model projektiraj – zgradi – upravljaj – prenesi v last in
posest).
3. Trajanje koncesije:
Koncesija se podeljuje za obdobje 1 + 15 let, pri
čemer pomeni 1 leto del koledarskega leta 2017, v katerem bo potekalo projektiranje in gradnja. Gradnja se
bo predvidoma začela spomladi 2017 in končala najkasneje do začetka kurilne sezone 2017/2018, ko mora
koncesionar pridobiti uporabno dovoljenje. Koncesionar
bo imel pravico in obveznost izvajanja storitev tekočega
in investicijskega vzdrževanja, zavarovanja, obratovanja
infrastrukture ter zaračunavanja toplote in distribucije
toplote uporabnikom 15 let, z začetkom v letu 2017.
4. Območje izvajanja koncesije: območje je definirano v projektni nalogi.

Št.

35 / 13. 5. 2016 /

Stran

1071

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet koncesije,
– da pripravi in predloži program izvajanja koncesije
za čas trajanja koncesije, iz katerega izhaja, da zagotavlja kvalitetno storitev za končne uporabnike,
– da ima zadostne izkušnje in reference pri opravljanju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in
drugimi potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije,
– da pripravi in predloži izhodiščno ceno toplote in
distribucije toplote,
– da se prijavi na javni razpis pristojnega ministrstva za sofinanciranje izvedbe kotlovnice in pridobi nepovratna sredstva v ta namen,
– da upošteva prednost zagotavljanja javnega interesa pri izvajanju koncesije na dolgi rok, pred pridobivanjem donosa na vložena sredstva,
– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo izbran, sprejel vse obveznosti iz tega razpisa in pogoje iz
razpisne dokumentacije,
– da predloži zahtevana jamstva,
– da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje za
odgovornost za škodo, ki jo v zvezi z izvajanjem koncesije morebiti povzročijo on sam ali kdo drug, ki bo delal
v njegovem imenu, koncedentu in/ali tretjim osebam,
– da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi
v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih
organizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava,
– in druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
6. Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje storitev,
– izvajati storitve tako, da je zagotovljeno upoštevanje zahtev koncedenta, ki jih poda v javnem interesu in
potrebe uporabnikov,
– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in
druge standarde ter normative za opravljanje koncesijske dejavnosti,
– predložiti koncedentu letno poročilo o izvajanju
koncesijske dejavnosti,
– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije
omogočiti strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem
koncesijske dejavnosti oziroma svojim delom,
– prevzemati odgovornost za škodo povzročeno
koncedentu in/ali drugim, z izvajanjem koncesijske dejavnosti,
– po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti
koncedentu v last in posest infrastrukturo, s katero bo
izvajal koncesijsko dejavnost,
– izpolnjevati vsa določila koncesijske pogodbe.
7. Vsebina ponudb je določena v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena skladno z razpisno
dokumentacijo.
8. Koncedent bo uveljavljal izločitveno pravico za
infrastrukturo koncesije v primeru stečaja koncesionarja, skladno z 81. členom Zakona o javno zasebnem
partnerstvu.
9. Merila za izbiro koncesionarja: najnižja povprečna cena MWh toplote in druga merila, ki so podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
10. Koncedent si pridržuje pravico, da koncesije ne
podeli nobenemu ponudniku.
11. Rok oddaje ponudb: upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo dostavljene do 13. 6. 2016 do 10.30 na
naslov koncedenta.
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12. Javno odpiranje do predpisanega roka prejetih
ponudb bo 13. 6. 2016 ob 11. uri, v sejni sobi Občine
Gornji Petrovci.
13. Rok za sprejem odločitve: odločitev o podelitvi
koncesije in izboru koncesionarja bo sprejeta najkasneje
do 13. 7. 2016.
14. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni
strani Občine Gornji Petrovci: http://www.gornji-petrovci.si/.
Občina Gornji Petrovci
Ob-2127/16
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS in 3/13) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16) ter
Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2016
(MUV, št. 8 /16) objavlja Mestna občina Maribor, Ulica
heroja Staneta 1, 2000 Maribor
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor
v letu 2016
I. Predmet javnega razpisa in višina sredstev
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev – državnih pomoči za ohranjanje in
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2016
v okvirni višini 70.000 EUR, na proračunski postavki
161005 Investicije v kmetijska gospodarstva.
II. Ukrepi v skladu z uredbo komisije (EU)
št. 702/2014 in upravičenci
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)
Podukrep: 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,
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov
in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki
služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov,
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij in
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme
v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav.
Osnovni pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, če je
s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,
– projektna dokumentacija 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 Komisije (EU) št. 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,

– ustrezni poslovni načrt, ki ga lahko pripravi upravičenec ali mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti
investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba in
– drugi pogoji, opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskem gospodarstvu. DDV ni upravičen strošek.
Ukrep 3: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in
trženjem kmetijskih proizvodov (17. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Upravičeni stroški:
– gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in trženju kmetijskih proizvodov in
– nakup novih strojev in opreme.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti; kolikor upravičenec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati
v dveh letih od prejema pomoči,
– 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,
– naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in
nacionalnimi predpisi s področja varstva okolja,
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 17(4)
člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na
okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči,
– predračun za načrtovano naložbo,
– ustrezni poslovni načrt, ki ga lahko pripravi upravičenec ali mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti
investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel,
– dejavnost se mora izvajati na kmetijskem gospodarstvu še vsaj dve leti po zaključeni naložbi in
– drugi pogoji, opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. DDV ni upravičen
strošek.
Najvišji skupni znesek pomoči za posamezno
naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša
do 5.000 EUR. Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva. Pogoji
za pridobitev sredstev so natančneje določeni v razpisni
dokumentaciji.
Upravičenci do sredstev državnih pomoči so:
Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za
mikro podjetja dejavna v primarni kmetijski proizvodnji
oziroma, v primerih ukrepa po členu 17 Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju ter so
vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež
na območju občine, minimalno 1 hektar primerljivih kmetijskih površin v občini ter so oddale zbirno vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za ukrep
3 morajo kmetijska gospodarstva biti dejavna tudi na
področju predelave in/ali trženja kmetijskih proizvodov.
III. Osnovni pogoji za kandidiranje na javni razpis
Za vse pomoči 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 Maribor in do 30. 9. 2016. Dokazila/plačani računi
za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega
obdobja.
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Najvišji zneski pomoči po Ukrepu 1 – Pomoč za
naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo
in Ukrepu 3 – Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in
trženjem kmetijskih proizvodov, Pravilnika o ohranjanju
in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni
občini Maribor (MUV, št. 5/16), ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 14 in 17 Uredbe
Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih
sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti
prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže
najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se
uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014,
se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe
(EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški,
če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis
v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako
kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU)
št. 702/2014.
Glede na to, da so proračunska sredstva omejena,
bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni
upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov vlagateljev, ki bodo izpolnjevali pogoje tega razpisa. V primeru, da bo zaprošeno za več sredstev, kot je zagotovljeno
v proračunu, se bodo sredstva razdelila upravičencem
v sorazmernem deležu po ukrepu.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 6. 6. 2016.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj
vloga: razpis kmetijstvo« dostaviti na naslov Mestna
občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor
za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Upoštevale se bodo vloge oddane na sedežu Mestne
občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, v sobi 14, do
vključno 6. 6. 2016 do 15. ure oziroma poslane po pošti
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s poštnim žigom do vključno 6. 6. 2016. Na hrbtni strani
kuverte morata biti naziv in polni naslov vlagatelja.
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo najkasneje do 15. 6.
2016. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele vloge
bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Če vloga ne
bo popolna, bo vlagatelj v roku 8 dni od odpiranja vlog
pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bo komisija zavrgla. O izidu javnega razpisa bodo
upravičenci do sredstev obveščeni do 30. 11. 2016.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Uradu za gospodarske dejavnosti, Sektorju za gospodarstvo, Mestne občine Maribor,
Ul. heroja Staneta 1, ali v sprejemni pisarni, soba 14,
pritličje. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne
občine Maribor, www.maribor.si, rubrika »javni razpisi«. Za dodatne informacije lahko pokličite Petro Klarič,
tel. 22-01-387 (411) ali pišete na elektronski naslov: mestna.obcina@maribor.si z navedbo »razpis kmetijstvo«.
Mestna občina Maribor
Št. 430-0009/2016

Ob-2134/16

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mežica za programsko obdobje 2016 – 2020 (Uradni list RS, št. 15/16
– v nadaljevanju: pravilnik), Odloka o proračunu Občine
Mežica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 15/16) Občina
Mežica objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Mežica
v letu 2016
I. Predmet javnega razpisa: Občina Mežica objavlja
razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2016
v Občini Mežica, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, z dne 18. 12. 2013, Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. 12. 2013 in
Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, z dne 25. 6. 2014.
II. Višina razpisanih sredstev
Sredstva v višini 14.795,00 EUR so zagotovljena
v proračunu občine za leto 2016.
Vrsta ukrepa po pravilniku:

Ukrep
A. Državne pomoči
Uredba Komisije (EU) št. 702/2014
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Podukrep 1.3: Ohranjanje in razvoj čebelarstva
Ukrep 2: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov
Ukrep 4: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
B. Ukrepi de minimis
Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013
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 10: Gozdarski ukrepi

Višina sredstev
(eur)

1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00

1.250,00
1.250,00
1.250,00
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Ukrep

Višina sredstev
(eur)

C. Ukrepi de minimis
Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013
7.
Ukrep 12: Podpora zdravljenju čebel
D. Ostali ukrepi občine
8.
Ukrep 14: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja
SKUPAJ

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev
in meril, navedenih v tem razpisu ter skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Mežica za programsko obdobje
2016–2020.
Kolikor bodo pri posameznih ukrepih ostala sredstva nerazporejena, se lahko prosta sredstva, skladno
z Odlokom o proračunu Občine Mežica za leto 2016
prenesejo na ukrepe, kjer bo razpoložljivih sredstev več
kot prispelih vlog zanje. Kolikor bo glede na število vlog
in odobreno višino upravičenih stroškov predvidenih
sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.
III. Splošne določbe in osnovni pogoji za upravičence
Splošne določbe, ki veljajo za vse ukrepe:
1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so
opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
2. Mikro, majhno ali srednje veliko podjetje ne sme
uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve
sredstev.
3. Če je upravičenec mikro, majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za
opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.
4. Upravičencu se ne dodeli pomoč za plačilo raznih
taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov
in garancij, stroškov zavarovanj, investicij v prostore za
zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in naložbe izven
območja občine.
5. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih
sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel
sredstev za isti namen iz drugih javnih (državnih ali
evropskih) sredstev.
6. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub
jekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
7. Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih
ukrepih razpisa.
Splošne določbe, ki se nanašajo na ukrepe pomoči
(na podlagi Uredbe Komisije (EU) številka 702/2014):
8. Do pomoči niso upravičeni subjekti, 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.
9. Pomoči 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.

1.250,00
3.795,00
14.795,00

10. Pomoči se ne dodeli za davek na dodano vrednost, ki ni upravičen strošek.
11. Pomoč se lahko dodeli, če ima spodbujevalni
učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga
za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta
ali dejavnosti.
12. Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih,
določenih v členih od 13. do vključno 17. pravilnika,
ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih
v členih 14, 17, 21, 28, 29 in 38 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.
13. Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU)
št. 702/2014 se lahko kumulira z vsako drugo državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014,
se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe
(EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški,
če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014
se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo
presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe pomoči
»de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) številka 1407/2013):
14. Do de minimis pomoči 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.
15. 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.
16. Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro,
majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o fi-
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nančnem 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.
17. 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 primeru podjetij, ki
delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu,
znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR)
v obdobju zadnjih treh poslovnih 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 17. člena pravilnika, ter je poleg tega dejavno
v enem ali več 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 (sedmi odstavek 17. člena
pravilnika).
18. Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja,
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi
št. 360/2012.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami
de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma
100.000 EUR).
19. Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki
Sloveniji.
20. Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis,
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.
Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe pomoči
»de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) številka 1408/2013):
21. Do de minimis pomoči so upravičena le podjetja, ki so dejavna v primarni proizvodnji kmetijskih pro
izvodov, razen za:
a) pomoč, katere znesek je določen na podlagi
cene ali količine proizvodov, danih na trg,
b) pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice in sicer pomoč, neposredno
povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki,
povezanimi z izvozno dejavnostjo,
c) pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim
proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.
22. Do sredstev niso upravičena mikro, majhna in
srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem
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poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14) 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.
23. 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 navedeno
uredbo.
24. Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji
kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture, se določbe Uredbe (EU) št. 717/2014 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 navedeno uredbo.
25. Skupni znesek pomoč de minimis v kmetijstvu,
dodeljena kateremu koli upravičencu oziroma enotnemu
podjetju ne sme presegati 15.000,00 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let in sicer ne glede
na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji.
Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, to
je pred odbitkom davka ali drugih dajatev.
26. Poleg pomoči de minimis po tej uredbi se v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju ne sme dodeliti še državna
pomoč, če bi tako seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne
okoliščine vsakega primera v predpisih Unije.
27. Če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti,
ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko
kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali
dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, določene
v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali
stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
28. Če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de
minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske
proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi 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 (Uradni list
EU L 190/14 z dne 28. 6. 2014), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja
kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis,
dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014.
IV. Ukrepi, upravičeni stroški, upravičenci, pogoji
in merila
A. Državne pomoči – Uredba Komisije (EU)
št. 702/2014

Stran

1076 /

Št.

35 / 13. 5. 2016

Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih
v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
(1) 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, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem
z energijo in vodo.
(2) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in
letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo
pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od
začetka njihovega delovanja;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov
Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem
prestrukturiranja vinogradov;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva;
– naložbe v zvezi s proizvodnjo biogoriv ali energije
iz obnovljivih virov.
(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Podukrep 1.3: Ohranjanje in razvoj čebelarstva
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Višina razpisanih sredstev: 1.000,00 EUR.
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 gospodarstev;
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev
izpustov (stroški materiala, ki se nanašajo na naložbo);
– stroški nakupa 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 računalniške programske opreme,
patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, (vpisana v register kmetijskih gospodarstev), ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin
(najmanj 2 ha travnikov).
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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;
– ponudbe 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 strokovna služba, če vrednost investicije presega vrednost 20.000 € neto.
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjen prijavni obrazec 1a.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu
kmetijskemu gospodarstvu lahko znaša 5.000 EUR na
leto, najnižji znesek pa 100 € neto.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
Podukrep 1.3.: Ohranjanje in razvoj čebelarstva
Višina razpisanih sredstev: 1.000,00 EUR.
Pomoč se lahko dodeli za nakup nove čebelarske
opreme in čebelarskih pripomočkov.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa nove čebelarske opreme in čebelarskih pripomočkov v skladu z zakonskimi zahtevami,
ki jim morajo čebelarji zadostiti (predvsem panji ter posode iz nerjaveče pločevine oziroma materialov, ki so
netoksični in nerjaveči).
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež v občini in ki imajo
čebelnjake, vpisane v centralni register čebelnjakov.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– upravičenec mora biti vpisan v centralni register
čebelnjakov najpozneje dan pred dnevom oddaje vloge
in mora imeti KMG-MID številko,
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč.
K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjen prijavni obrazec 1b;
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev;
– dokazilo o vpisu v centralni register čebelnjakov
najpozneje dan pred dnevom oddaje vloge (KMG-MID
številka).
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu
kmetijskemu gospodarstvu lahko znaša 2.000 EUR na
leto, najnižji znesek pa 100 € neto.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
Ukrep 2: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in
trženjem kmetijskih proizvodov
Višina razpisanih sredstev: 2.000,00 EUR.
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Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb, ki se nanašajo
na predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.
Upravičeni stroški:
– gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in trženju kmetijskih proizvodov;
– nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vrednosti
sredstva;
– splošni stroški (stroški ki se nanašajo na izvedbo
naložbe);
– nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov,
licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Pomoč se ne dodeli za:
– obratna sredstva;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– naložbe v zvezi s proizvodnjo biogoriv na osnovi
hrane;
– naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije.
Pomoč se ne dodeli ob kršenju kakršnih koli prepovedi ali omejitev, določenih v Uredbi (EU) št. 1308/2013,
tudi kadar se take prepovedi ali omejitve nanašajo le na
podporo Unije, določeno v navedeni uredbi.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, kolikor upravičenec še
nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih
od prejema pomoči;
– 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;
– naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in
nacionalnimi predpisi s področja varstva okolja;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 17(4) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če
je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
– opis naložbe s ponudbo oziroma predračunom za
načrtovano naložbo;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije,
ki ga pripravi pristojna strokovna služba v primeru, da investicija presega 20.000 € neto;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti
po zaključeni naložbi in se za isti namen ne more več prijavljati na razpis;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjen prijavni obrazec 2;
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, dejavna na področju predelave in/ali trženja kmetijskih proizvodov, vpisana v register
kmetijskih gospodarstev, s sedežem dejavnosti na območju občine.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu
kmetijskemu gospodarstvu lahko znaša 5.000 EUR na
leto, najnižji znesek pa 200 € neto.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba.
Ukrep 4: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Višina razpisanih sredstev: 2.000,00 EUR.
Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom
kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov:
– naravnih nesreč;
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– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti
z naravnimi nesrečami,
– drugih slabih vremenskih razmer;
– bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah;
– zaščitenih živali.
Pomoč:
– ne sme ovirati delovanja notranjega trga zavarovalniških storitev,
– ni omejena na zavarovanje, ki ga ponuja eno
samo zavarovalniško podjetje ali skupna podjetij,
– ni pogojena s tem, da se zavarovalna pogodba
sklene z zavarovalnico, ki ima sedež v zadevni državi
članici.
Zavarovanje:
– krije le stroške za nadomestitev izgub iz prvega
odstavka tega člena;
– ne zahteva ali določa vrste ali količine prihodnje
kmetijske proizvodnje.
S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da
zavarujejo svoje pridelke pred posledicami škodnih dogodkov iz prejšnjega odstavka.
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij,
vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju občine in
imajo v lasti ali zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju Občine Mežica ter, ki sklenejo zavarovalno
polico 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.
K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjen prijavni obrazec 3;
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev;
– kopija potrdila o plačilu zavarovalne premije,
– v primeru, da je upravičenec malo ali srednje
podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna
oseba), mora predložiti izpis iz sodnega registra, da
podjetje ni v težavah.
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 skupni znesek dodeljene pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu lahko znaša
2.000 EUR na leto, najnižji znesek pa 100 € neto.
B. Ukrepi de minimis – Uredba Komisije (EU)
št. 1407/2013
Ukrep 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
Višina razpisanih sredstev: 1.250,00 EUR.
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti
na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih pro
izvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
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– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
Pomoč se ne dodeli za nakup:
– telefonov, faksov in ostale telekomunikacijske
opreme,
– nakup rabljene opreme in naprav.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi,
s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let
po zaključeni naložbi,
– za isti namen niso bila pridobljena javna sredstva
v zadnjih 5 letih.
K vlogi mora upravičenec priložiti naslednjo dokumentacijo:
– predračune ali račune za nakup strojev ali opreme
oziroma račune o izvedenih delih ter potrdila o plačilu,
ki se glasijo na ime nosilca kmetijskega gospodarstva in
se nanašajo na datum opravljene storitve od 1. 1. 2016
do 30. 11. 2016,
– fotokopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti na
kmetijskem gospodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe
oziroma dokončanja le-te;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter
dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, če je
s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– v primeru gradnje ali rekonstrukcije objekta – poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom stroškov;
– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2016
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
– izpolnjeno vlogo na prijavnem obrazcu 4;
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev.
Intenzivnost pomoči znaša do 50 % upravičenih
stroškov brez DDV oziroma največ do 5.000 EUR.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 18. člena tega pravilnika.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa;
– ali je investicija finančno upravičena.
Ukrep 7: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje
na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja
Višina razpisanih sredstev: 1.250,00 EUR.
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.
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
– stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne
oglede povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (pri avtobusnih
prevozih je upravičen strošek prevoza na območju Republike Slovenije);
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– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z nekmetijskimi
dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih pro
izvodov;
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani,
ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo
ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč (veljajo računi od 1. 1. 2016 do
30. 11. 2016);
– program izobraževanja oziroma usposabljanja
povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov.
K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo dokumentacijo:
– fotokopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti na
kmetijskem gospodarstvu, kolikor upravičenec še nima
registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih
od prejema pomoči;
– izpolnjeno vlogo na prijavnem obrazcu 5;
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev.
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov. Pri izračunu intenzivnosti pomoči se upošteva bruto vrednost upravičenih
stroškov z DDV, le kolikor upravičenec ni davčni zavezanec. Znesek pomoči se določi na podlagi razpoložljivih
sredstev in števila prispelih vlog.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 18. člena tega pravilnika.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
Ukrep 10: Gozdarski ukrepi
Višina razpisanih sredstev: 1.250,00 EUR.
Namen ukrepa je izboljšati usposobljenost in tehnično opremljenost kmetov za varnejše izvajanje del
v gozdarski dejavnosti.
Predmet podpore:
Podpore bodo dodeljene naložbam v stroje in manjšo opremo za kvalitetnejše delo v gozdu.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev ter njihovi družinski
člani, ki imajo v lasti gozdne površine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec predloži dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (Seznam parcel Geodetske uprave ali Zbirni
podatki o lastništvu nepremičnin ali Lastninski list ali
seznam gozdnih parcel z opredelitvijo katastrske občine
in št. parcele);
– kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem
ali vključitev gozdarske mehanizacije ali opreme v proces dela v gozdu,
– opremo ali objekte, sofinancirane iz tega ukrepa,
mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po zaključeni
investiciji.
K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo dokumentacijo:
– upravičenec predloži izpolnjeno vlogo na prijavnem obrazcu 6;
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev.
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Upravičeni stroški:
– stroški nakupa gozdarskih strojev in opreme za
delo v gozdu (manjša gozdarska mehanizacija kot so
cepilci, vitli, motorna žaga, zaščitna oprema za delo
v gozdu …).
Finančne določbe:
– do 50 % upravičenih stroškov oziroma do
5.000 EUR letno.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 18. člena tega pravilnika.
C. Ukrepi de minimis – Uredba Komisije (EU)
št. 1408/2013
Ukrep 12: Podpora zdravljenju čebel
Cilji pomoči:
Ohranjanje oziroma povečevanje čebeljih družin.
Razlogi za ukrepanje:
Podpora je namenjena sofinanciranju zdravljenja
čebel zaradi ohranjanja/povečevanja čebeljih družin,
spodbujanja čebelarstva v občini.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež v občini in ki imajo
čebelnjake, vpisane v centralni register čebelnjakov.
Upravičeni stroški:
Pomoč se dodeli za stroške nakupa zdravil za zdravljenje čebel.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
Znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno
de minimis pomočjo presegli skupni znesek de minimis
pomoči iz šestega odstavka 27. člena pravilnika.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– izpolnjeno vlogo na Prijavnem obrazcu 7;
– izpis iz registra kmetijskih gospodarstev;
– upravičenec mora biti vpisan v centralni register
čebelnjakov najpozneje dan pred dnevom oddaje vloge
in mora imeti KMG-MID številko,
– dokazila o nastalih stroških – predračun/račun za
nakup zdravil za zdravljenje čebel (veljajo računi od 1. 1.
2016 do 30. 11. 2016).
Najvišji skupni znesek pomoči na kmetijsko gospodarstvo lahko znaša do 300 EUR na leto.
D. Ostali ukrepi občine
Ukrep 14: Podpora delovanju društev s področja
kmetijstva in razvoja podeželja
Višina razpisanih sredstev: 3.795,00 EUR.
Namen/cilj ukrepa: zagotavljati boljšo učinkovitost
in strokovnost kmetijstva ter prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja.
Upravičeni stroški:
– stroški izvedbe nepridobitnih dejavnosti programa društva (stroški za izvedbo izobraževanj in usposabljanj, stroški obiskov sejmov, stroški za izvedbo
strokovne ekskurzije, stroški svetovalnih storitev, stroški publikacij),
– pri izračunu višine dodeljenih sredstev se upošteva delež članstva iz območja občine, kolikor društvo
deluje na območju več občin, pri čemer mora imeti društvo, da lahko kandidira za sredstva, vsaj 10 članov iz
območja občine.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– prijavitelj predloži finančno in vsebinsko ovrednoten program nepridobitnih dejavnosti društva,
– upravičenci imajo sedež na območju občine oziroma izvajajo programe, ki se nanašajo ali izvajajo na
območju občine, oziroma so njihovi člani iz območja
občine (vsaj 10 članov);
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– programi in aktivnosti omogočajo vključevanje
članov iz območja občine;
– dokazila za uveljavljanje upravičenih stroškov, ki
jih upravičenci oddajo skupaj z zahtevkom in poročilom
o izvedenem programu društva, se morajo glasiti na naziv društva, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2016
dalje. Zadnji rok za predložitev je 30. 11. 2016.
Upravičenec predloži še naslednjo dokumentacijo:
– kopijo odločbe o vpisu v register društev;
– finančno in vsebinsko ovrednoten program dela
društva za leto 2016 s priloženimi predračuni/računi za
aktivnosti iz programa dela;
– seznam vseh članov in posebej seznam članov iz
Občine Mežica (vsaj 10 članov iz občine),
– izpolnjeno vlogo na Prijavnem obrazcu 8.
Pomoč se ne dodeli za:
– za programe, za katere so že bila pridobljena
sredstva na drugih razpisih občine, oziroma so njihovi
programi na kakršenkoli način že sofinancirani iz proračuna občine.
Upravičenci do pomoči: društva.
Intenzivnost pomoči: do 100 % upravičenih stroškov
nepridobitnih dejavnosti programa društva, vendar največ do 1.000 € na leto.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti ali osebno na
naslov: Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, do
vključno 13. 6. 2016.
Vloga se šteje za pravočasno, če prispe do 13. 6.
2016 na Občino Mežica, ali pa je dne 13. 6. 2016 oddana na pošto s priporočeno pošto (datum poštnega žiga
– 13. 6. 2016).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z nazivom in naslovom pošiljatelja in označene
z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis kmetijstvo 2016 –
Ukrep (št. ukrepa)«:
– Podukrep 1.1
– Podukrep 1.3
– Ukrep 2
– Ukrep 4
– Ukrep 6
– Ukrep 7
– Ukrep 10
– Ukrep 12
– Ukrep 14.
V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog, mora biti
vsaka vloga poslana v posebni ovojnici.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno, oziroma
ne bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan občine. Odpiranje vlog ni javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog, bo komisija
vlagatelje pozvala, da v roku 3 dni dopolnijo vlogo. V primeru, da vloga v zahtevanem roku ne bo dopolnjena, bo
s sklepom zavržena kot nepopolna.
Komisija bo vloge ocenila na podlagi pogojev in
meril navedenih v javnem razpisu.
O dodelitvi sredstev upravičencem na predlog komisije odloča pooblaščena oseba. Upravičencem bo
izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen
ukrep.
Zoper odločitev lahko upravičenec vloži pritožbo
županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti
sklepa.
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Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati
naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in
potrdilo/dokazilo o plačanem računu),
– druga dokazila, določena z javnim razpisom glede na posamezen ukrep.
Zahtevek za izplačilo dodeljenih občinskih sredstev mora biti dostavljen na občino do 30. 11. 2016.
VII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu,
spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna
služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi
druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti
s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se
ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti
nenamensko porabljena;
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve
sredstev navajal neresnične podatke;
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske
porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
Občina in upravičenec morata hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po
tem pravilniku, deset let od datuma prejema pomoči iz
tega pravilnika.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od
dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Mežica: info@mezica.si
ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Občini Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica,
Služba za gospodarstvo (kontakt Jana Horvat Tomaž,
tel. 02/82-79-357, elektronska pošta: jana.horvat.tomaz@mezica.si).
Občina Mežica
Št. 122-20/2016/2

Ob-2139/16

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Radeče
za leto 2016 (Uradni list RS, št. 105/15) in Pravilnika
o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov na
področju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 52/06) objavlja Občina
Radeče
razpis
za sofinanciranje programov na področju
socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini
Radeče
Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov organizacij na področju socialnih in
humanitarnih dejavnosti s strani občine.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega razpisa,
niso namenjena za sofinanciranje:
– programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot
redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost),
za katere imajo zagotovljena sredstva iz drugih virov,

– investicij v prostore in nakup opreme izvajalcev
programa.
Izvajalci programov in projektov so lahko organizacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za
izvajanje socialnih in humanitarnih dejavnosti in na tem
področju tudi delujejo.
Višina razpisanih sredstev: orientacijska vrednost razpisanih proračunskih sredstev za leto 2016 je
4.200,00 EUR.
Razpisni pogoji
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Radeče oziroma delujejo
na njenem območju ali delujejo izven območja Občine
Radeče in imajo program sestavljen tako, da vključuje
tudi občane Občine Radeče;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo v skladu z Zakonom o društvih (za društva);
– da so registrirani in najmanj eno leto aktivno delujejo na socialnem in humanitarnem področju;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere
so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež
lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev
uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
Osnovna merila za izbor:
– ocena kvalitete in realnosti predlaganega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu,
– finančna konstrukcija programa.
Razpisna dokumentacija
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS, na oglasnih deskah in na spletni strani Občine Radeče.
Od dneva objave javnega razpisa do odločitve o izboru predlogov izvajalcev, se pogoji in merila tega razpisa ne smejo spreminjati.
Obrazci za prijavo na razpis so v času razpisa na
voljo v vložišču Občine Radeče ter na spletni strani:
www.radece.si.
Izvajalci morajo dati ponudbo svojih projektov in
programov na predpisanih obrazcih in jim predložiti vsa
dokazila oziroma priloge, ki jih zahteva javni razpis.
Razpisni roki in način dostave vlog
Prijavitelji morajo prijavo oddati najkasneje do 3. 6.
2016, do 12.30, v vložišču Občine Radeče ali tega dne
s priporočeno pošto.
Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu, ki je priloga tega
razpisa, in sicer za vsak program na svojem obrazcu.
Odpiranje prispelih vlog
Odpiranje prispelih vlog opravi tričlanska komisija,
ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ne bo javno. Pristojna strokovna služba občinske uprave lahko pozove
posameznega vlagatelja k dopolnitvi vloge v osmih dneh
po odpiranju vlog.
Komisija iz prvega odstavka vloge ovrednoti v skladu z merili in kriteriji in pripravi predlog sofinanciranja,
na podlagi katerega pristojna strokovna služba občinske
uprave izda sklep o izboru.
Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo županu občine v roku osmih dni od prejema sklepa. Župan odloči
o pritožbi v osmih dneh od prejema pritožbe. Županova
odločitev je dokončna.
Župan z izbranimi izvajalci programov sklene letno
pogodbo o sofinanciranju programov.
Občina Radeče
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Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za
spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini
Medvode (Uradni list RS, št. 59/15), Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2016 (Uradni list RS,
št. 105/15) in Mnenjem o skladnosti sheme pomoči
de minimis »Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Medvode« št. M001-5874564-2015 pri Ministrstvu za finance, Občina Medvode objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Medvode
za leto 2016
I. Predmet javnega razpisa: Občina Medvode (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva za
leto 2016 v okvirni višini 22.750,00 EUR (proračunska
postavka 4.5.1.1 Spodbujanje razvoja drobnega gospodarstva).
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Ukrepi (po pravilniku):
Namen A – Spodbujanje začetih
investicij in investicij v razširjanje
dejavnosti
Namen B – Spodbujanje odpiranja
novih delovnih mest in samozaposlovanja
Namen C – Spodbujanje projektov
inovacij
Namen D – Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij
Namen E – Spodbujanje razvoja
projektov socialnega podjetništva
stev

Višina sredstev
13.750,00 EUR
4.000,00 EUR
1.000,00 EUR
3.000,00 EUR
1.000,00 EUR.

III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sred-

Namen A – Spodbujanje začetih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti
Upravičenci:
Upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in mala
podjetja s sedežem in lokacijo na območju Občine Medvode, ki na območju občine investirajo v opredmetena
osnovna sredstva za:
– ustanovitev novega obrata ali poslovne enote,
– razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata
v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega
procesa obstoječega obrata oziroma storitev.
Pogoji:
Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata
na območju občine. Za investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega
obrata.
Upravičeni stroški so:
– stroški naslednjih opredmetenih osnovnih sredstev: nakup strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški
komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
stroški gradnje in/ali nakupa objekta.
Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.
Vrsta instrumenta:
– subvencija.
Višina odobrenih sredstev:
– skupna višina odobrenih sredstev lahko znaša
največ 50 % upravičenih stroškov.
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Namen B – Spodbujanje odpiranja novih delovnih
mest in samozaposlovanja
Upravičenci:
– upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in
mala podjetja s sedežem in lokacijo poslovne enote na
območju občine,
– osebe, ki so bile brezposelne, prijavljene v evidenco, ki jo vodi Zavod RS za zaposlovanje, s stalnim
bivališčem v Občini Medvode in opravljenim programom
usposabljanja.
Pogoji:
– delovno mesto, za katero je pridobljena pomoč,
se mora ohraniti vsaj 2 leti po prejemu pomoči,
– v primeru, da je bil prejemnik brezposelna oseba,
je pogoj za pridobitev zaključen program priprave za
samozaposlitev in dokazilo o registraciji podjetja.
Upravičeni stroški so:
– stroški povezani z usposabljanjem za odpiranje
novih delovnih mest in samozaposlovanja.
Vrsta instrumenta:
– dotacija: sofinanciranje novih delovnih mest,
– dotacija: sofinanciranje priprave programov in izvedbe usposabljanja.
Višina odobrenih sredstev:
– do 2.000,00 EUR za novo delovno mesto.
Namen C – Spodbujanje projektov inovacij
Upravičenci:
– upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in mala
podjetja s sedežem in lokacijo poslovne enote na območju Občine Medvode in razpolagajo z vsaj deloma
ustvarjeno novo poslovno rešitvijo ali, ki so dokumentirano izvedli aktivnosti povezane z raziskavami, razvojem
inovacije ter novih tehnologij, ki vodijo k novim ali temeljito
izboljšanim proizvodom, storitvam ali procesom, z namenom večje konkurenčnosti in višje dodane vrednosti,
s posebnim poudarkom na inovativnem podjetništvu.
Upravičeni stroški so:
– stroški za pridobitev patenta,
– stroški za zaščito blagovne znamke,
– materialni stroški za izdelavo prototipa,
– stroški dela osebja, ki se ukvarja izključno z raziskovalnimi aktivnostmi na prijavljenem projektu; kot
upravičeni stroški se štejejo tisti stroški dela, ki bodo
izkazani z izplačilom in razvidni iz podjemne pogodbe,
avtorske pogodbe ali pogodbe o zaposlitvi,
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu
z običajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem
prijavitelja,
– stroški instrumentov in druge specializirane opreme, ki se izključno uporabljajo pri izvedbi prijavljenega
projekta.
Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.
Vrsta instrumenta:
– subvencija.
Višina odobrenih sredstev:
– skupna višina sredstev lahko znaša največ 50 %
vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta.
Namen D – Spodbujanje promocijskih aktivnosti
podjetij
Upravičenci:
– upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in
mala podjetja s sedežem in lokacijo poslovne enote na
območju Občine Medvode in se udeležijo določenega
sejma ali razstave doma ali v tujini, kjer promovirajo tudi
Občino Medvode.
Upravičeni stroški so:
– stroški najema, postavitve in delovanja stojnice
na določenem sejmu ali razstavi, doma ali v tujini.
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Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.
Vrsta instrumenta:
– subvencija.
Višina odobrenih sredstev:
– višina odobrenih sredstev lahko znaša največ
50 % upravičenih stroškov oziroma do 1.500,00 EUR.
Namen E – Spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetništva
1. Finančna podpora iniciativam in pilotnim projektom s področja socialnega podjetništva;
Upravičenci:
– upravičenci so osebe, ki so uradni predstavniki
iniciativ oziroma avtorji ali izvršni menedžerji pilotnih
projektov s področja socialnega podjetništva, katerih
dejavnost se bo vršila na območju Občine Medvode
oziroma so vanje vključene nevladne organizacije ali
socialna podjetja s sedežem in lokacijo poslovne enote
na območju Občine Medvode.
Upravičeni stroški:
– stroški za izvedbo postopkov, potrebnih za prehod
od iniciative do registracije socialnega podjetja;
– stroški za izvedbo pilotnega projekta s področja
socialnega podjetništva.
Vrsta instrumenta:
– delno finančno povračilo stroškov, nastalih pri pripravi vseh potrebnih aktov, oziroma izvedbi postopkov
z namenom registracije socialnega podjetja;
– subvencija za izvedbo pilotnega projekta.
Višina odobrenih sredstev:
– višina delnega finančnega povračila stroškov oziroma subvencije znaša največ 50 % vrednosti oziroma
do 1.000,00 EUR upravičenih stroškov.
2. Finančna podpora zagonu novih socialnih podjetij in njihovemu nadaljnjemu razvoju
Upravičenci:
– upravičenci so nepridobitne pravne osebe, ki so
pridobile status socialnega podjetja v skladu s predpisi,
ki urejajo področje socialnega podjetništva, ter imajo
sedež in lokacijo poslovne enote na območju Občine
Medvode.
Upravičeni stroški:
– stroški naslednjih opredmetenih osnovnih sredstev: nakup strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški
komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
stroški gradnje in/ ali nakupa oziroma najema objekta;
Vrsta instrumenta:
– subvencija za opredmetena osnovna sredstva iz
prve alineje drugega odstavka;
– do petletna oprostitev plačevanja nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v primeru zaposlitve vsaj
10 oseb iz drugega odstavka 22.a člena;
– do petletna oprostitev plačevanja najemnine za
potrebe delovanja in razvoja socialnega podjetja v prostorih, ki so v lasti Občine Medvode;
– drugi ukrepi podpornega okolja za razvoj socialnega podjetništva, navedeni v letnem razpisu za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Občini Medvode.
Višina odobrenih sredstev:
– skupna višina subvencije za opredmetena osnovna sredstva iz prve alineje drugega odstavka tega člena
lahko znaša največ 50 % upravičenih stroškov.
3. Finančna podpora prestrukturiranja običajnih
podjetij v socialna podjetja
Upravičenci:
– upravičenci so mikro in mala podjetja, ki imajo
sedež in lokacijo poslovne enote na območju Občine
Medvode in ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa
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socialnega podjetja, kot jih določajo predpisi s področja
socialnega podjetništva.
Upravičeni stroški:
– stroški storitev svetovanja prestrukturiranja podjetja z namenom pridobitve statusa socialnega podjetja.
Vrsta instrumenta:
– delno povračilo upravičenih stroškov svetovanja
za prestrukturiranje.
Višina odobrenih sredstev:
– delno povračilo stroškov znaša največ 50 % vseh
upravičenih stroškov oziroma do 500,00 EUR.
IV. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– obrazec 1 – prijavni obrazec
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Prijavni obrazec in razpisna dokumentacija je od
dneva objave in do izteka prijavnega roka, dosegljiva na
spletni strani Občine Medvode: www.medvode.si, vlagatelji pa jo lahko dvignejo v času uradnih ur na sedežu
Občine Medvode.
Vloge je treba poslati na naslov Občina Medvode,
Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. Vloge
morajo biti v zaprti kuverti in označene z napisom » Ne
odpiraj – prijava na javni razpis za dodelitev sredstev
za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini
Medvode v letu 2016«. Sklep o dodelitvi sredstev se
posreduje vlagateljem v roku 15 dni od obravnave vlog,
najkasneje do 30. 9. 2016. Po odobritvi sredstev sklene
vsak prejemnik pogodbo z Občino Medvode, v kateri
bodo določene vse medsebojne pravice in obveznosti
pogodbenih strank.
V. Ostale določbe
1. Sredstva bodo upravičencem dodeljena po pravilu »de minimis«. V skladu s tem pravilom skupni znesek
pomoči dodeljen istemu upravičencu ne sme presegati
praga 200.000,00 EUR oziroma 100.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju)
v obdobju treh let.
2. Sofinancirajo se upravičeni stroški nastali v obdobju od 1. 10. 2015 do 31. 7. 2016, isto obdobje velja
tudi za ukrep samozaposlovanja. Posamezen vlagatelj lahko prijavi minimalno vrednost investicije v višini
4.000,00 EUR (brez DDV); kolikor prijavi manjšo vrednost, vlagatelj ni upravičen do sredstev po tem razpisu. Investicija v stroje in opremo (osnovna sredstva) je
lahko sestavljena iz več računov, vendar mora skupna
vrednost te investicije presegati 4.000,00 EUR (brez
DDV), pri tem mora biti vrednost posameznega računa
najmanj 500,00 EUR (brez DDV).
3. Posamezni vlagatelj se lahko prijavi na razpis le
z eno vlogo za posamezni namen. V okviru posameznega namena lahko vlagatelj prejme največ 2.000,00 EUR,
razen za namen A – Spodbujanje začetih investicij in
investicij v razširjanje dejavnosti, kjer vlagatelj lahko
prejme največ 4.000,00 EUR.
V primeru, da za določen namen ni dovolj prijav za
črpanje celotnega zneska, se lahko neporabljena kvota
sredstev prenese za drug namen, kjer je več vlog oziroma je možno ta sredstva razdeliti v skladu z razpisnimi
pogoji.
Kolikor je upravičenih vlog več, kot je razpoložljivih sredstev, se dodeljena sredstva linearno zmanjšajo
vsem upravičencem.
4. Do sredstev po tem razpisu niso upravičena podjetja, ki so navedena v 7. členu Pravilnika o dodeljevanju
sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Medvode.
5. Razpis je odprt do 8. 8. 2016.
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6. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine
izplačajo na podlagi zahtevka, ki mora biti oddan najkasneje do 1. 12. 2016.
7. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
posreduje Sanja Malej, tel. 361-95-18, email: sanja.malej@medvode.si.
Občina Medvode
Št. 5442-19/2016
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Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013
o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja
in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem
skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013,
str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU),
Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem
skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe (EU,
Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo
za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta
(ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10.
2012, str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št.
113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US,
126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F,
21/12, 47/13, 12/14 in 90/14), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno
prečiščeno besedilo), 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 2016 (DP2016) (Uradni list RS, št. 96/15),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017)
(Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o porabi
sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji
v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za
rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za
obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z
dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI
2014SI16MAOP001, z dne 11. 12. 2014, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 –
ZPCP-2D in 47/15), Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS,
št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10,
87/11, 40/12 – ZUJF in 63/13) in odločitve Službe Vlade
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja o podpori št. 10-1/3/MIZŠ/0
za javni razpis, št. 3032-35/2016/6, z dne 12. 5. 2016, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbor operacij »Krepitev socialnih
in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Mini-
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strstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija
izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v
obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«,
prednostne naložbe: 10.1 »Krepitev enake dostopnosti
vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile
ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek
poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja: 10.1.3 »Spodbujanje prožnih
oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji
za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«. V okviru navedenega specifičnega cilja
je fokus ukrepov usmerjen tudi v krepitev kompetenc
strokovnih delavcev v izobraževanju in usposabljanju,
saj bodo okrepili usposobljenost strokovnih delavcev,
da bodo prispevali k razvoju splošnih kompetenc mladih.
Ukrep bo posredno prispeval tudi k razvoju inovativnih
učnih okolij in uvajanju metod in pedagoških praks tudi z
vključevanjem novih tehnologij, ki bodo zagotavljale dvig
kompetenc udeležencev izobraževanja.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev, s pomočjo katerih se bo izboljšalo
tudi kompetence udeležencev izobraževanja v vzgoji in
izobraževanju, skladno s specifičnem ciljem 3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh
izobraževalnega sistema«.
Javni razpis spodbuja k uporabi novih pedagoških
strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo strokovni
delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc skladno s Priporočili Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih
kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES)
(UL L 394/10 z dne 30. 12. 2006), še posebej socialnih
in državljanskih kompetenc.
Namen javnega razpisa je krepitev učinkovitejšega
zaznavanja potencialnih konfliktov in razvoj nove kulture odnosov ter obvladovanja ali reševanja konfliktov v
šolskem prostoru, še zlasti v okoliščinah, ki zahtevajo
večjo stopnjo empatije in strpnosti. Jedro ukrepa je
osredotočeno na razvijanje že pridobljenih kompetenc
in spretnosti strokovnih delavcev z namenom hitrejšega prepoznavanja potencialnih konfliktnih situacij, spretnosti obvladovanja konfliktov z načeli konstruktivne
in spoštljive komunikacije ter participacijo udeleženih,
usmerjeno v razvijanje drugačne kulture sobivanja, temelječe na ničelni toleranci do nasilja, sprejemanju in
priznavanju osebne in mnenjske drugačnosti, doslednem spoštovanju človekovih pravic in svoboščin ter
poudarjanju solidarnosti in prostovoljstva. Del javnega
razpisa je osredotočen na krepitev kompetenc strokovnih delavcev, potrebnih za učinkovitejše uresničevanje
pravic madžarske in italijanske narodne skupnosti na
področju vzgoje in izobraževanja. Namen javnega razpisa je tudi izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje otrok, učencev, dijakov
in študentov priseljencev (v nadaljevanju: otrok priseljencev) iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski
vzgojno-izobraževalni sistem ter krepitev slovenskega
jezika in multikulturnosti, in sicer skozi neposredno iz-
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vajanje vzgojno-izobraževalnih aktivnosti. Z izvajanjem
praktičnih aktivnosti se bodo vzgojno-izobraževalni zavodi lahko v večji meri posvetili vzgojno-izobraževalnim
potrebam otrok priseljencev, sodelovanju z njihovimi
družinami in lokalnim okoljem, sodelovanju z učiteljskimi in vzgojiteljskimi zbori in udeleženci izobraževanj ter
ponudbi prostočasnih in počitniških dejavnosti, zlasti z
namenom doseganja večje sporazumevalne zmožnosti,
večje možnosti za uspešno izobraževanje ter boljše socialne vključenosti.
Cilj javnega razpisa je uspešno zaključeno profesionalno usposabljanje najmanj 16.000 strokovnih in
vodstvenih delavcev na področju predšolske vzgoje,
osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in
izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter
izobraževanja odraslih.
Ciljne skupine javnega razpisa so strokovni in vodstveni delavci na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja,
srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih.
Javni razpis ima, zaradi sistemske narave predvidenih ukrepov (krepitve kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju), vpliv na celotno državo
(se pravi tako na Kohezijsko regijo vzhodna Slovenija
kot na Kohezijsko regijo zahodna Slovenija). Skladno
z navedbo v OP2014–2020 in v skladu s 70. členom
Uredbe 1303/2013 in 13. členom Uredbe 1304/2013
se za javni razpis uporabi načelo derogacije, pri čemer
se ključ delitve (pro-rata) definira na podlagi podatkov
glede števila šol po kohezijskih regijah, ki znaša 56% za
KRVS in 44% za KRZS.
V nadaljevanju sta navedeni dve vsebinski področji,
ki se med seboj povezujeta in na kateri je mogoče prijaviti posamezni projekt.
I. Izzivi medkulturnega sobivanja
V okviru navedenega vsebinskega področja bo izbran en projekt za sofinanciranje, katerega bo izvajal
konzorcij partnerjev, ki bo za izvedbo projekta podpisal
in predložil konzorcijsko pogodbo. Skupno prijavo na
javni razpis odda v imenu vseh članov konzorcija poslovodeči konzorcijski partner. Kot prijavitelj (poslovodeči
konzorcijski partner) lahko kandidira subjekt zasebnega
ali javnega prava.
Vsebinsko področje je namenjeno izboljšanju usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem.
V nadaljevanju so navedene vsebinske zahteve oziroma pričakovane aktivnosti in obvezni rezultati.
1. Pripravljalne aktivnosti
2. Vzpostavitev interaktivne spletne strani za potrebe projekta najkasneje v enem mesecu od podpisa
pogodbe o sofinanciranju
3. Izvedba programa Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja (v nadaljevanju: program SIMS) v šolskih letih 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20,
2020/21, in sicer z obvezno vključitvijo aktivnosti:
– izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z otroki priseljencev, ki se na novo vključujejo ali
so že vključeni v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem,
– usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev
vzgojno-izobraževalnih zavodov v Republiki Sloveniji, ki
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izvajajo programe za predšolske otroke, izobraževalne
programe osnovne šole, izobraževalne programe gimnazij, izobraževalne programe poklicnega in strokovnega izobraževanja ter prilagojene izobraževalne programe za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.
V okviru programa SIMS je obvezna implementacija
in nadgradnja rezultatov projekta »Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja« Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in
izobraževanje, izbranega na Javnem razpisu za izbor
operacije »Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov
priseljencev v vzgojo in izobraževanje« (Uradni list RS,
št. 65/13).
Z namenom izvajanja programa SIMS se oblikuje
regionalno razpršena mreža vključenih VIZ zavodov iz
najmanj šestih statističnih regij Republike Slovenije, ki
je sestavljena iz konzorcijskih partnerjev (kot nosilcev
mreže) in sodelujočih zavodov:
– konzorcijski partner je lahko le javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja izobraževalni program oziroma prilagojeni izobraževalni program osnovnošolskega
izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja ter vzgoje in
izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, za katerega je vpisan v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja. V konzorcij
morata biti kot konzorcijski partnerici vključeni vsaj dve
srednji šoli. Število vključenih konzorcijskih partnerjev iz
različnih statističnih regij je merilo za regionalno razpršenost mreže vključenih VIZ zavodov;
– sodelujoči zavod ni niti prijavitelj niti konzorcijski
partner v skladu s tem razpisom, temveč je javni vzgojno-izobraževalni zavod, katerega strokovni delavci ter
otroci priseljencev bodo vključeni v aktivnosti programa SIMS, ki ga bo izvajal konzorcij. Sodelujoči zavod
sodeluje na operaciji brez finančnih posledic, se pravi,
da do uveljavljanja stroškov ni upravičen. Sodelujoči
zavod je lahko javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja program oziroma prilagojeni program na področju
predšolske vzgoje ali izobraževalni program oziroma
prilagojeni izobraževalni program osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja,
srednjega splošnega izobraževanja ter vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
za katerega je vpisan v razvid izvajalcev javnoveljavnih
programov vzgoje in izobraževanja. S sodelujočim zavodom prijavitelj oziroma konzorcijski partner podpiše
dogovor o sodelovanju.
Za izvajanje programa SIMS mora posamezni konzorcijski partner vzpostaviti strokovni tim SIMS, pri čemer mora biti ena oseba tima, ki izpolnjuje z zakonom in
drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja oziroma svetovalnega
delavca na področju osnovnošolskega izobraževanja,
poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega
splošnega izobraževanja ter vzgoje in izobraževanja
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, zaposlena
na projektu kot multiplikator SIMS. V okviru konzorcija
mora biti zaposlenih najmanj 12 multiplikatorjev SIMS
za polni delovni čas. V okviru programa SIMS morajo
biti načrtovane zgoraj navedene aktivnosti tako, da posamezni multiplikator SIMS vsaj 50 odstotkov svojega
delovnega časa izvaja vzgojno-izobraževalne aktivnosti
neposredno z otroki priseljencev in njihovimi družinami,
preostanek delovnega časa pa nameni usposabljanju
strokovnih delavcev, lastnemu profesionalnemu razvoju
in vsem spremljajočim strokovnim aktivnostim.
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4. Administrativno koordiniranje projekta
V okviru projekta mora biti pri prijavitelju zaposlen
administrativni koordinator projekta, ki bo skrbel za administrativno koordiniranje in vodenje projekta.
5. Strokovno koordiniranje projekta
Na projektu mora biti zaposlen strokovni koordinator SIMS, ki mora izpolnjevati z zakonom in drugimi
predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela učitelja oziroma svetovalnega delavca
na področju osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja ter vzgoje in izobraževanja otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami. Imeti mora tudi
strokovne reference in izkušnje na razpisanem vsebinskem področju.
6. Povezava z drugim vsebinskim področjem – Le
z drugimi smo
Prijavitelj mora zagotoviti vsebinske podlage in
praktična znanja za program profesionalnega usposabljanja prvega tematskega sklopa (vključevanje priseljencev in njihovih družin v Sloveniji – spodbujanje medkulturnega dialoga in sprejemanje drugačnosti) drugega
vsebinskega področja (Le z drugimi smo), kar pomeni
tudi pripravo samega predloga programa profesionalnega usposabljanja, ki ga v primeru izbora uskladi z
izvajalcem drugega vsebinskega področja.
7. Priprava predloga programa dela z otroki priseljencev na podlagi izvajanja programa SIMS, ki mora
vsebovati tudi utemeljeno priporočeno število ur učenja
slovenščine za otroka priseljenca, in sicer za področje
predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja po
vzgojno-izobraževalnih obdobjih (triadah) in srednješolskega izobraževanja, pri čemer je rok za oddajo predloga 31. 8. 2018.
8. Preizkušanje navedenega predloga programa
dela z otroki priseljencev v okviru programa SIMS
9. Organizacija in izvedba vsaj enega medresorskega posveta
10. Izdelava in objava poročila o rezultatih in evalvaciji projekta, ki mora vsebovati tudi utemeljen predlog
sistemske vključitve programa dela z otroki priseljencev
v vzgojo in izobraževanje.
11. Izvedba zaključne konference s predstavitvijo rezultatov in evalvacije projekta širši zainteresirani
javnosti.
Aktivnosti pod 3. točko so obvezne za vse vključene
konzorcijske partnerje, tudi za poslovodečega, če le-ta
izpolnjuje pogoj za konzorcijskega partnerja.
Ciljne skupine so strokovni in vodstveni delavci na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega
izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja ter vzgoje
in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami.
Ključni pričakovani rezultat je uspešno zaključeno
profesionalno usposabljanje najmanj 6.000 strokovnih
in vodstvenih delavcev na področju predšolske vzgoje,
osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja
ter vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.
II. Le z drugimi smo
V okviru navedenega vsebinskega področja bo izbran en projekt za sofinanciranje, ki ga izbrani prijavitelj lahko prijavi samostojno ali v konzorciju partnerjev
za izvedbo projekta. Konzorcijski partnerji podpišejo in
predložijo konzorcijsko pogodbo. V tem primeru skupno
prijavo na javni razpis odda v imenu vseh članov konzorcija poslovodeči konzorcijski partner. Kot prijavitelj lahko

Št.

35 / 13. 5. 2016 /

Stran

1085

kandidira subjekt zasebnega ali javnega prava. Isto velja
tudi za konzorcijske partnerje.
Vsebinsko področje vsebuje 7 tematskih sklopov
profesionalnega usposabljanja, in sicer:
1. vključevanje priseljencev in njihovih družin v Sloveniji – spodbujanje medkulturnega dialoga in sprejemanje drugačnosti,
2. slovenščina kot drugi jezik,
3. ničelna toleranca do nasilja,
4. zaznavanje, obvladovanje in reševanje konfliktnih situacij, konstruktivna in spoštljiva komunikacija,
5. spoštovanje človekovih pravic in svoboščin, solidarnost in prostovoljstvo,
6. uresničevanje pravic madžarske in italijanske
narodne skupnosti,
7. prepoznavanje in preprečevanje zdravju škodljivega življenjskega sloga.
V okviru projekta je potrebno za vsakega izmed
zgoraj navedenih tematskih sklopov oblikovati en program profesionalnega usposabljanja (skupaj 7 programov).
V nadaljevanju so navedene vsebinske zahteve oziroma pričakovane aktivnosti in obvezni rezultati.
1. Pripravljalne aktivnosti
2. Vzpostavitev interaktivne spletne strani za potrebe projekta najkasneje v enem mesecu od podpisa
pogodbe o sofinanciranju
3. Izvedba programov profesionalnega usposabljanja za strokovne in vodstvene delavce iz celotne Republike Slovenije:
– v šolskih letih 2015/16, 2016/17, 2017/18,
2018/19, 2019/20, 2020/21,
– del vsakega programa mora biti izveden v e-obliki,
– v primeru izbora mora prijavitelj uskladiti predlog
programa profesionalnega usposabljanja prvega tematskega sklopa (vključevanje priseljencev in njihovih družin v Sloveniji – spodbujanje medkulturnega dialoga in
sprejemanje drugačnosti) z izbranim izvajalcem prvega
vsebinskega področja (Izzivi medkulturnega sobivanja).
4. Izdelava gradiva za udeležence profesionalnega
usposabljanja
5. Izdelava in objava poročila o rezultatih in evalvaciji projekta
6. Izvedba zaključne konference s predstavitvijo rezultatov in evalvacije projekta širši zainteresirani javnosti
Ciljne skupine so strokovni in vodstveni delavci na
področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega
izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja
v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih.
Ključni pričakovani rezultat je uspešno zaključeno
profesionalno usposabljanje najmanj 10.000 strokovnih
in vodstvenih delavcev na področju predšolske vzgoje,
osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in
izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter
izobraževanja odraslih.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posamezni prijavitelj lahko na posamezno vsebinsko področje javnega razpisa odda le eno prijavo. Popolna prijava mora vsebovati izpolnjeno prijavnico s
prilogami iz razpisne dokumentacije.
3.1. Pogoji za kandidiranje na vsebinsko področje
– Izzivi medkulturnega sobivanja
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3.1.1. Osnovni pogoji
Prijavitelj, ki kandidira na prvem vsebinskem področju javnega razpisa, in vsak njegov konzorcijski partner
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1
2
3
4

5
6

Pogoji
je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu v
Republiki Sloveniji,
ni sofinanciran za isti namen iz drugih sredstev državnega ali
lokalnega proračuna,
ni prejel drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi
Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa,
ima na dan oddaje ponudbe v skladu s tretjim odstavkom 42.
člena Zakona o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS, št.
12/13 – UPB5, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I) poravnane vse zapadle
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v
zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več,
ni pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, taksativno
naštetih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2,
da ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali
likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče,

7

da zoper njega ni začet postopek z upniki, ni opustil poslovne
dejavnosti oziroma ni v kateri koli podobni okoliščini,

8

da izkazuje realno izvedljivost, ustreznost in sposobnost za
izvedbo projekta.

5. točka zgoraj navedenih pogojev velja kot osnovni
pogoj tudi za zakonitega zastopnika prijavitelja in konzorcijskega partnerja.
Izpolnjevanje zgoraj naštetih pogojev bodo prijavitelji, konzorcijski partnerji in njihovi zakoniti zastopniki
potrdili s podpisano izjavo.
3.1.2. Ostali pogoji
– Prijavitelj mora v elaboratu projekta upoštevati
programske dokumente na razpisanem področju ter
predlagane rešitve že zaključenih operacij, izbranih na
Javnem razpisu za sofinanciranje projektov za uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v
vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008–2011 (Uradni
list RS, št. 56/08) in Javnem razpisu za izbor operacije »Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev
za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov prise-

1
2
3
4

5
6

Dokazila
– Pogoji se bodo preverili v uradnih
evidencah
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– Pogoji se bodo preverili v aplikaciji
Supervizor
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– Pogoji se bodo preverili v uradnih
evidencah
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

– Pogoji se bodo preverili v uradnih
evidencah
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– Pogoji se bodo preverili v uradnih
evidencah
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– Pogoji se bodo preverili v prijavnici za
projekt
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

ljencev v vzgojo in izobraževanje« (Uradni list RS, št.
65/13).
– Prijavitelj mora predložiti analizo stanja na razpisanem področju, ki vsebuje najmanj pregled potreb
po razpisanih aktivnostih, in izdelano mrežo izvajanja
prijavljenega projekta.
– Prijavitelj mora oblikovati regionalno razpršeno
mrežo vključenih VIZ zavodov iz najmanj šestih statističnih regij Republike Slovenije, in sicer skladno z vsebinskimi zahtevami javnega razpisa.
3.2. Pogoji za kandidiranje na vsebinsko področje
– Le z drugimi smo
3.2.1. Osnovni pogoji
Prijavitelj, ki kandidira na drugem vsebinskem področju javnega razpisa in vsi morebitni konzorcijski partnerji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

Pogoji
je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu v Republiki
Sloveniji,
ni sofinanciran za isti namen iz drugih sredstev državnega ali
lokalnega proračuna,
ni prejel drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi
Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa,
ima na dan oddaje ponudbe v skladu s tretjim odstavkom 42.
člena Zakona o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS, št.
12/13 – UPB5, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I) poravnane vse zapadle
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v
zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več,
ni pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, taksativno
naštetih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2,
da ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali
likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče,

Dokazila
– Pogoji se bodo preverili v uradnih evidencah
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– Pogoji se bodo preverili v aplikaciji
Supervizor
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– Pogoji se bodo preverili v uradnih evidencah
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

– Pogoji se bodo preverili v uradnih evidencah
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
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7
8

Št.

Pogoji
da zoper njega ni začet postopek z upniki, ni opustil poslovne
dejavnosti oziroma ni v kateri koli podobni okoliščini,
da izkazuje realno izvedljivost, ustreznost in sposobnost za
izvedbo projekta.

5. točka zgoraj navedenih pogojev velja kot osnovni
pogoj tudi za zakonitega zastopnika prijavitelja in morebitnega konzorcijskega partnerja.
Izpolnjevanje zgoraj naštetih pogojev bodo prijavitelji, morebitni konzorcijski partnerji in njihovi zakoniti
zastopniki potrdili s podpisano izjavo.
3.2.2. Ostali pogoji
– Prijavitelj mora v elaboratu projekta upoštevati programske dokumente na razpisanem področju ter
predlagane rešitve že zaključenih operacij, izbranih na
Javnem razpisu za sofinanciranje projektov za uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v
vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008–2011 (Uradni
list RS, št. 56/08), Javnem razpisu za izbor operacije »Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za
uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev
v vzgojo in izobraževanje« (Uradni list RS, št. 65/13),
Javnem razpisu za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
v letih 2008, 2009, 2010 in 2011, in sicer tretji vsebinski
sklop Socialne in državljanske kompetence (Uradni list
RS, št. 51/08) ter Javnem razpisu za izbor operacij »Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju za prepoznavanje in
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Stran

Dokazila
– Pogoji se bodo preverili v uradnih evidencah
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– Pogoji se bodo preverili v prijavnici za
projekt
– Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

preprečevanje nasilja v letih od 2010 do 2012« (Uradni
list RS, št. 67/10).
– Prijavitelj mora predložiti analizo stanja na razpisanem področju, ki vsebuje najmanj pregled potreb
po razpisanih aktivnostih, in izdelan načrt vključevanja
ciljnih skupin.
– Prijavljen projekt mora pokrivati vseh sedem tematskih sklopov navedenih v točki 2. II. javnega razpisa.
– Prijavitelj mora načrtovati izvedbo programov profesionalnega usposabljanja za strokovne in vodstvene
delavce iz celotne Republike Slovenije.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril)
Prijave, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo
vse formalne pogoje v skladu z določbami razpisa in
razpisne dokumentacije ter v nadaljevanju navedena
izločitvena merila, bo ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa po merilih za ocenjevanje prijav.
4.1. Merila za ocenjevanje prijav prvega vsebinskega področja Izzivi medkulturnega sobivanja
4.1.1. Izločitvena merila
Če je katero od izločitvenih meril ovrednoteno z NE,
komisija za izvedbo postopka javnega razpisa prijavo
izloči in je ne ocenjuje po ostalih merilih.

Skupno prijavo na javni razpis je oddal v imenu vseh članov konzorcija poslovodeči konzorcijski partner (prijavitelj).
Predlog projekta je skladen s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa.
Predlog projekta upošteva aktivnosti v časovnem in finančnem okviru, določenim s tem
razpisom in razpisno dokumentacijo.

DA
NE
(izločitveno merilo)
DA
NE
(izločitveno merilo)
DA
NE
(izločitveno merilo)

4.1.2. Merila za ocenjevanje prijav
Merilo

1.
a.

b.

1087

Vrednotenje

KAKOVOST PRIJAVE
Strokovna utemeljitev predlaganega projekta
Kakovost predložene analize
Analiza stanja ne vsebuje relevantnih podatkov,
stanja na razpisanem področju pokriva do 6 statističnih regij Slovenije, ni
v RS
jasna, je posplošena in ni dovolj uporabna za
načrtovanje in izvedbo projekta.
Analiza stanja deloma vsebuje relevantne
podatke, pokriva od 7 do 9 statističnih regij
Slovenije, je splošna in delno uporabna za
načrtovanje in izvedbo projekta.
Analiza stanja temelji na aktualnih podatkih,
pokriva od 10 do 12 statističnih regij Slovenije,
je jasna in podrobna ter uporabna za
načrtovanje in izvedbo projekta.
Povezava prijave z vsebino
Strokovna utemeljitev prijave se ne navezuje
programskih dokumentov
na vsebino programskih dokumentov ter na
na vsebinskem področju
predlagane rešitve.
ter s predlaganimi rešitvami
Strokovna utemeljitev prijave se deloma
zaključenih operacij
navezuje na vsebino programskih dokumentov
ter na predlagane rešitve.
Strokovna utemeljitev prijave se jasno navezuje
na vsebino programskih dokumentov ter na
predlagane rešitve.

Točke

Možno število
točk
160
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0
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Stran
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Merilo
2.
a.

b.

3.
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

a.

b.
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Prispevanje k uravnoteženemu regionalnemu razvoju
Regionalna razpršenost
V konzorcij so vključeni VIZ zavodi iz 6
mreže vključenih VIZ zavodov
statističnih regij Slovenije.
(upošteva se konzorcijske
V konzorcij so vključeni VIZ zavodi iz 7–9
partnerje)
statističnih regij Slovenije.
V konzorcij so vključeni VIZ zavodi iz 10–12
statističnih regij Slovenije.
Število v mrežo vključenih
V mrežo je vključenih najmanj 40 VIZ zavodov.
VIZ zavodov (upošteva se
V mrežo je vključenih najmanj 50 VIZ zavodov.
konzorcijske partnerje in
V mrežo je vključenih najmanj 60 VIZ zavodov.
sodelujoče šole)
Kakovost elaborata predlaganega projekta
Sistematičnost in preglednost
Predlog projekta ni sistematičen in pregleden.
predloga projekta
Predlog projekta je delno sistematičen in
pregleden.
Predlog projekta je sistematičen in pregleden.
Vsebinska celovitost predloga
Aktivnosti so pomanjkljivo predstavljene in se
projekta
vsebinsko ne dopolnjujejo.
Aktivnosti so delno ustrezno predstavljene in
se vsebinsko le delno dopolnjujejo.
Aktivnosti so ustrezno predstavljene in se
vsebinsko ustrezno dopolnjujejo.
Jasnost vsebinskega,
Načrt izvedbe projekta ni dovolj jasno
organizacijskega in finančnega
opredeljen in izvedljiv.
načrta projekta
Načrt izvedbe projekta je delno jasno
opredeljen in izvedljiv.
Načrt izvedbe projekta je jasno opredeljen in
izvedljiv.
Cilji posamezne načrtovane
Cilji aktivnosti niso jasno opredeljeni.
aktivnosti
Cilji aktivnosti so manj jasno opredeljeni.
Cilji aktivnosti so jasno opredeljeni.
Inovativnost
Predlog projekta ne vsebuje inovativnih
aktivnosti.
Predlog projekta vsebuje manj inovativnih
aktivnosti.
Predlog projekta vsebuje inovativne aktivnosti.
Zagotavljanje trajnosti
Iz načrta projekta ni razvidna trajnost
načrtovanih rezultatov
načrtovanih rezultatov.
Iz načrta projekta je deloma razvidna trajnost
načrtovanih rezultatov.
Iz načrta projekta je razvidna trajnost
načrtovanih rezultatov.
Izmenjava izkušenj, rezultatov in Predlog projekta ne predvideva oziroma
dobrih praks
pomanjkljivo predvideva izmenjavo izkušenj,
rezultatov in dobrih praks doma in v tujini.
Predlog projekta predvideva izmenjavo
izkušenj, rezultatov in dobrih praks doma ali v
tujini.
Predlog projekta jasno predvideva izvedljivo
izmenjavo izkušenj, rezultatov in dobrih praks
doma in v tujini.
USPOSOBLJENOST UPRAVIČENCA ZA IZVEDBO OPERACIJE
Število že izvedenih nacionalnih Ni referenc.
in/ali mednarodnih projektov
1 do 5 referenc.
prijavitelja oziroma konzorcijskih
partnerjev na razpisanem
Več kot 5 referenc.
vsebinskem področju
Število že izvedenih projektov
Prijavitelj na izbranem področju ni izvedel
oziroma operacij prijavitelja na
nobenega projekta oziroma operacije.
področju evropske kohezijske
Prijavitelj je na izbranem področju izvedel 1 do
politike
2 operaciji oziroma projekta.
Prijavitelj je na izbranem področju izvedel več
kot 2 operaciji oziroma projekta.
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Št.

Merilo

Vrednotenje

c.

Predlagani strokovni koordinator nima
strokovnih referenc na razpisanem
vsebinskem področju.
Predlagani strokovni koordinator ima 5
do 12 strokovnih referenc na razpisanem
vsebinskem področju.

Strokovne reference
predlaganega strokovnega
koordinatorja SIMS. Reference
morajo biti dokazljive s
preverljivimi podatki, kot so
predavanja, referati, objave
prispevkov v strokovnih revijah
in publikacijah ali na spletnih
straneh strokovnih združenj
in organizacij (istovrstno
predavanje oziroma objava se
šteje samo enkrat) ter strokovno
delo v projektih na vsebinskem
področju.
Skupaj (vse točke)
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Točke

Stran

Možno število
točk

0
10
20

Predlagani strokovni koordinator ima več
kot 12 strokovnih referenc na razpisanem
vsebinskem področju.

20

220

Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice pomeni skupno število točk posamezne prijave.
Najvišje možno skupno število točk je 220, pri čemer
mora prijava prijavitelja zbrati vsaj 145 točk. Izbran bo
le en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo prejel najvišje skupno
število točk.
V primeru, da bi imelo več prijaviteljev enako najvišje skupno število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel več
točk pri merilih I. 3. »Kakovost elaborata predlaganega
projekta«, nadalje pa glede na število točk doseženih pri

merilu I. 3. e. »Inovativnost«. V primeru, da je število še
vedno enako, bo izbran tisti, ki bo dosegel več točk pri
merilu II. c. »Strokovne reference predlaganega strokovnega koordinatorja SIMS«.
4.2. Merila za ocenjevanje prijav drugega vsebinskega področja Le z drugimi smo
4.2.1. Izločitvena merila
Če je katero od izločitvenih meril ovrednoteno z NE,
komisija za izvedbo postopka javnega razpisa prijavo
izloči in je ne ocenjuje po ostalih merilih.

Predlog projekta je skladen s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa.

DA
NE
(izločitveno merilo)
DA
NE
(izločitveno merilo)

Predlog projekta upošteva aktivnosti v časovnem in finančnem okviru, določenim s tem
razpisom in razpisno dokumentacijo.
4.2.2. Merila za ocenjevanje prijav
Merilo

1.
a.

b.

2.
a.
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I. KAKOVOST PRIJAVE
Strokovna utemeljitev predlaganega projekta
Kakovost predložene analize Analiza stanja ne vsebuje relevantnih
stanja na razpisanem
podatkov, ni jasna, je posplošena in ni dovolj
področju v RS
uporabna za načrtovanje in izvedbo projekta.
Analiza stanja deloma vsebuje relevantne
podatke, je splošna in delno uporabna za
načrtovanje in izvedbo projekta.
Analiza stanja temelji na aktualnih podatkih,
je jasna in podrobna ter uporabna za
načrtovanje in izvedbo projekta.
Povezava prijave z vsebino
Strokovna utemeljitev prijave se ne navezuje
programskih dokumentov
na vsebino programskih dokumentov ter na
na vsebinskem področju
predlagane rešitve.
ter s predlaganimi rešitvami
Strokovna utemeljitev prijave se deloma
zaključenih operacij
navezuje na vsebino programskih dokumentov
ter na predlagane rešitve.
Strokovna utemeljitev prijave se jasno
navezuje na vsebino programskih dokumentov
ter na predlagane rešitve.
Kakovost elaborata predlaganega projekta
Sistematičnost in preglednost
Predlog projekta ni sistematičen in
predloga projekta
pregleden.
Predlog projekta je delno sistematičen in
pregleden.
Predlog projekta je sistematičen in
pregleden.

Točke
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Vsebinska celovitost predloga
projekta

Točke

Aktivnosti so pomanjkljivo predstavljene in
se vsebinsko ne dopolnjujejo.
Aktivnosti so delno ustrezno predstavljene in
se vsebinsko le delno dopolnjujejo.
Aktivnosti so ustrezno predstavljene in se
vsebinsko ustrezno dopolnjujejo.
Jasnost vsebinskega,
Načrt izvedbe projekta ni dovolj jasno
organizacijskega in finančnega opredeljen in izvedljiv.
načrta projekta
Načrt izvedbe projekta je delno jasno
opredeljen in izvedljiv.
Načrt izvedbe projekta je jasno opredeljen
in izvedljiv.
Cilji posamezne načrtovane
Cilji aktivnosti niso jasno opredeljeni.
aktivnosti
Cilji aktivnosti so manj jasno opredeljeni.
Cilji aktivnosti so jasno opredeljeni.
Inovativnost
Predlog projekta ne vsebuje inovativnih
aktivnosti.
Predlog projekta vsebuje manj inovativnih
aktivnosti.
Predlog projekta vsebuje inovativne
aktivnosti.
USPOSOBLJENOST UPRAVIČENCA ZA IZVEDBO OPERACIJE
Število že izvedenih
0 do 4 referenc.
nacionalnih in/ali mednarodnih 5 do10 referenc.
projektov prijavitelja oziroma
konzorcijskih partnerjev na
Več kot 10 referenc.
razpisanem vsebinskem
področju
Število že izvedenih projektov
Prijavitelj na izbranem področju ni izvedel
oziroma operacij prijavitelja na nobenega projekta oziroma operacije.
področju evropske kohezijske
Prijavitelj je na izbranem področju izvedel 1
politike
do 2 operaciji oziroma projekta.
Prijavitelj je na izbranem področju izvedel
več kot 2 operaciji oziroma projekta.
SKUPAJ (vse točke)

Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice
pomeni skupno število točk posamezne prijave. Najvišje
možno skupno število točk je 140, pri čemer mora prijava prijavitelja zbrati vsaj 90 točk. Izbran bo le en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo prejel najvišje skupno število točk.
V primeru, da bi imelo več prijaviteljev enako najvišje skupno število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel
več točk pri merilih II. »Usposobljenost upravičenca za
izvedbo operacije«, nadalje pa glede na število točk doseženih pri merilu I. 2. e. »Inovativnost«.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za
prvo vsebinsko področje javnega razpisa znaša največ
3.000.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po
posameznih proračunskih letih naslednja:
– za proračunsko leto 2016: 300.000,00 EUR, od
tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 168.000,00 EUR,
od tega:
– 134.400,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in
– 33.600,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%),
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– za zahodno kohezijsko regijo 132.000,00 EUR,
od tega:
– 105.600,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in
– 26.400,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%),
– za proračunsko leto 2017: 600.000,00 EUR, od
tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 336.000,00 EUR,
od tega:
– 268.800,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in
– 67.200,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%),
– za zahodno kohezijsko regijo 264.000,00 EUR,
od tega:
– 211.200,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in
– 52.800,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%),
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– za proračunsko leto 2018: 600.000,00 EUR, od
tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 336.000,00 EUR,
od tega:
– 268.800,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in
– 67.200,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%),
– za zahodno kohezijsko regijo 264.000,00 EUR,
od tega:
– 211.200,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in
– 52.800,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%),
– za proračunsko leto 2019: 600.000,00 EUR, od
tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 336.000,00 EUR,
od tega:
– 268.800,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in
– 67.200,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%),
– za zahodno kohezijsko regijo 264.000,00 EUR,
od tega:
– 211.200,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in
– 52.800,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%),
– za proračunsko leto 2020: 600.000,00 EUR, od
tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 336.000,00 EUR,
od tega:
– 268.800,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in
– 67.200,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%),
– za zahodno kohezijsko regijo 264.000,00 EUR,
od tega:
– 211.200,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in
– 52.800,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%),
– za proračunsko leto 2021: 300.000,00 EUR, od
tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 168.000,00 EUR,
od tega:
– 134.400,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in
– 33.600,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%),
– za zahodno kohezijsko regijo 132.000,00 EUR,
od tega:
– 105.600,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in
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– 26.400,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%).
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za
drugo vsebinsko področje javnega razpisa znaša največ
1.000.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po
posameznih proračunskih letih naslednja:
– za proračunsko leto 2016: 100.000,00 EUR, od
tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 56.000,00 EUR,
od tega:
– 44.800,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja14-20-EU (80,00%) in
– 11.200,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%),
– za zahodno kohezijsko regijo 44.000,00 EUR,
od tega:
– 35.200,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja14-20-EU (80,00%) in
– 8.800,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%),
– za proračunsko leto 2017: 200.000,00 EUR, od
tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 112.000,00 EUR,
od tega:
– 89.600 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-1420-EU (80,00%) in
– 22.400,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%),
– za zahodno kohezijsko regijo 88.000,00 EUR,
od tega:
– 70.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in
– 17.600,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%),
– za proračunsko leto 2018: 200.000,00 EUR, od
tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 112.000,00 EUR,
od tega:
– 89.600 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-1420-EU (80,00%) in
– 22.400,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%),
– za zahodno kohezijsko regijo 88.000,00 EUR,
od tega:
– 70.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in
– 17.600,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%),
– za proračunsko leto 2019: 200.000,00 EUR, od
tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 112.000,00 EUR,
od tega:
– 89.600 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-1420-EU (80,00%) in
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– 22.400,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%),
– za zahodno kohezijsko regijo 88.000,00 EUR,
od tega:
– 70.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in
– 17.600,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%),
– za proračunsko leto 2020: 200.000,00 EUR, od
tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 112.000,00 EUR,
od tega:
– 89.600 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-1420-EU (80,00%) in
– 22.400,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%),
– za zahodno kohezijsko regijo 88.000,00 EUR,
od tega:
– 70.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja14-20-EU (80,00%) in
– 17.600,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%),
– za proračunsko leto 2021: 100.000,00 EUR, od
tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 56.000,00 EUR,
od tega:
– 44.800,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in
– 11.200,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%),
– za zahodno kohezijsko regijo 44.000,00 EUR,
od tega:
– 35.200,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-EU (80,00%) in
– 8.800,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-slovenska udeležba (20,00%).
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih,
izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike
sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s
predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na
proračunske zmogljivosti ministrstva.
6. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih
pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca
črpanja sredstev): ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od dne objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do dne 30. 9. 2021. Obdobje
upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma
verodostojnih knjigovodskih listin) je od dne objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do dne 31. 12. 2021.
8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis za I. vsebinsko področje obsega naslednje dokumente:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. Javni razpis za izbor operacij »Krepitev socialnih
in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«
2. Obrazec za oddajo prijave
3. Navodila za prijavo
4. Prijavnica za projekt I. vsebinsko področje
5. Priloge k prijavnici I. vsebinsko področje:
a. Izračun urne postavke stroškov osebja za administrativno vodenje projekta
b. Načrt aktivnosti in rezultatov projekta
c. Finančni načrt
(Priloga a se nahaja v Excelovi datoteki Izračun
urne postavke stroškov osebja za administrativno vodenje projekta, prilogi b in c pa se nahajata kot delovna
lista v Excelovi datoteki Organizacijski in finančni načrt
projekta I. vsebinsko področje)
d. Vzorec konzorcijske pogodbe I. vsebinsko področje
e. Dogovor s sodelujočim VIZ zavodom I. vsebinsko
področje
f. Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev I. in II.
vsebinsko področje
6. Vzorec pogodbe o sofinanciranju
7. Ocenjevalni list I. vsebinsko področje
8. Seznam kazalnikov
9. Obračun SSE, časovnica I. vsebinsko področje
(Dokument 9 se nahaja kot delovni listi v Excelovi
datoteki Obračun stroška na enoto – za izvedbo programa Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja (SIMS),
Časovnica SIMS, Obračun stroška na enoto – urna
postavka stroškov osebja za administrativno vodenje in
koordiniranje projekta ter Časovnica osebja za administrativno vodenje)
10. Statistične regije Republike Slovenije
11. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014-2020 s prilogami
12. Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva
EKP v obdobju 2014-2020
13. Navodila organa upravljanja za spremljanje izvajanja OP z informacijskim sistemom ISARR2
Javni razpis za II. vsebinsko področje obsega naslednje dokumente:
1. Javni razpis za izbor operacij »Krepitev socialnih
in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«
2. Obrazec za oddajo prijave
3. Navodila za prijavo
4. Prijavnica za projekt II. vsebinsko področje
5. Priloge k prijavnici II. vsebinsko področje:
a. Načrt aktivnosti in rezultatov projekta
b. Finančni načrt
(Prilogi a in b se nahajata kot delovna lista v Excelovi datoteki Organizacijski in finančni načrt projekta II.
vsebinsko področje)
c. Vzorec konzorcijske pogodbe II. vsebinsko področje
d. Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev I. in II.
vsebinsko področje
6. Vzorec pogodbe o sofinanciranju
7. Ocenjevalni list II. vsebinsko področje
8. Seznam kazalnikov
9. Obračun SSE II. vsebinsko področje
(Dokument 9 se nahaja kot delovni list v Excelovi
datoteki Obračun stroška na enoto)
10. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014-2020 s prilogami
11. Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva
EKP v obdobju 2014-2020

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
12. Navodila organa upravljanja za spremljanje izvajanja OP z informacijskim sistemom ISARR2
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje
naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane
obrazce ter dokazila:
– Za I. vsebinsko področje:
– Prijavnica za projekt I. vsebinsko področje
– Priloge k prijavnici I. vsebinsko področje:
a) CV strokovnega koordinatorja SIMS
b) Podpisana konzorcijska pogodba
c) Izračun urne postavke stroškov osebja za administrativno vodenje projekta
d) Načrt aktivnosti in rezultatov projekta
e) Finančni načrt
f) Dogovori s sodelujočimi VIZ zavodi
g) Izjave o izpolnjevanju obveznih pogojev
– Za II. vsebinsko področje:
– Prijavnica za projekt II. vsebinsko področje
– Priloge k prijavnici II. vsebinsko področje:
a) Podpisana konzorcijska pogodba (v primeru prijave konzorcija)
b) Načrt aktivnosti in rezultatov projekta
c) Finančni načrt
d) Izjave o izpolnjevanju obveznih pogojev
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko: 80,00%
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00%
10. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je
80,00%.
11. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu
z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna
Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva
sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih
zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja
operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in
upravičenem) obdobju.
11.1. Upravičeni stroški prvega vsebinskega področja – Izzivi medkulturnega sobivanja
I. Stroški upravljanja:
– Stroški za službena potovanja (za administrativno
koordinatorstvo operacije)
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (pogodba o
opravljanju storitev)
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (podjemna pogodba)
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (avtorska pogodba)
– Stroški za izvedbo zaključne konference
– Stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih
– Drugi stroški informiranja in obveščanja (kot npr.
stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev,
simpozijev; stroški izdelave in nadgradnje spletnih strani...)
– Pavšalno financiranje v višini 15% neposrednih
upravičenih stroškov za osebje
– Standardni strošek na enoto – urna postavka stroškov osebja za administrativno vodenje projekta
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II. Stroški izvajanja:
– Stroški za službena potovanja (za strokovno koordinatorstvo operacije)
– Pavšalno financiranje v višini 8% neposrednih
upravičenih stroškov za osebje
– Standardni strošek na enoto za izvedbo programa
Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (pogodba o
opravljanju storitev)
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (podjemna pogodba)
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (avtorska pogodba)
– Stroški najema prostorov in opreme
– Nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov
– Stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih
– Drugi stroški informiranja in komuniciranja (kot
npr. stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev, simpozijev; stroški izdelave in nadgradnje spletnih
strani...)
III. Davek na dodano vrednost (DDV)
Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na
dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj pred
podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega finančnega urada. Pogoji glede
upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so
navedeni v tč. 2.6 veljavnih Navodil organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske
politike v obdobju 2014-2020, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila in razpisni dokumentaciji (tč. 3.3.5 Navodil Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020).
Pavšalno financiranje v višini 15% neposrednih
upravičenih stroškov za osebje: znesek pavšalnega financiranja v višini 15% neposrednih upravičenih stroškov za osebje se izračuna od vrednosti Standardnega stroška na enoto – urna postavka stroškov osebja
za administrativno vodenje projekta, in stroškov osebja
zunanjih izvajalcev (avtorska in podjemna pogodba) v
okviru stroškov upravljanja.
Pavšalno financiranje v višini 8% neposrednih upravičenih stroškov za osebje: znesek pavšalnega financiranja v višini 8% neposrednih upravičenih stroškov za
osebje se izračuna od vrednosti Standardnega stroška
na enoto za izvedbo programa Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja, in stroškov osebja zunanjih izvajalcev (avtorska in podjemna pogodba) v okviru stroškov
izvajanja.
Standardni strošek na enoto – urna postavka
stroškov osebja za administrativno vodenje projekta: v skladu z drugim odstavkom 68. člena Uredbe
1303/2013/EU ter Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov naj prijavitelj, ki kandidira na javni razpis določi urno postavko stroška za
osebje za administrativno vodenje projekta. Urna postavka, ki se uporablja, se izračuna tako, da se zadnji
evidentirani letni bruto bruto stroški za zaposlene delijo
s 1.720 urami. Najvišje dovoljeno število načrtovanih in
opravljenih delovnih ur je 28.380 v celotnem obdobju
trajanja operacije.
Standardni strošek na enoto za izvedbo programa
Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja: enota standardne lestvice stroškov za izvedbo programa Soočanje
z izzivi medkulturnega sobivanja je mesečni strošek
zaposlitve strokovnega koordinatorja oziroma multiplikatorja v programu SIMS. Skladno z Metodologijo za
določitev višine stroška na enoto Izvedba programa

Stran

1094 /

Št.

35 / 13. 5. 2016

Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja, št. 544219/2016/3, ki jo je ministrstvo sprejelo dne 24. 3. 2016,
je vrednost mesečnega stroška za izvedbo programa
SIMS (bruto bruto vrednost):
– 2.100,00 EUR za strošek mesečne zaposlitve
multiplikatorja SIMS,
– 3.110,00 EUR za strošek mesečne zaposlitve
strokovnega koordinatorja SIMS.
11.2. Upravičeni stroški drugega vsebinskega področja – Le z drugimi smo
I. Stroški izvajanja:
– Standardni strošek na enoto Usposabljanje strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju
Za potrebe izvajanja programov »Le z drugimi
smo« se uporabi standardni strošek na enoto Usposabljanje strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju. Enota standardne lestvice stroškov za operacijo je
dan usposabljanja posameznega strokovnega delavca.
Skladno z Metodologijo za določitev višine stroška na
enoto Usposabljanje strokovnega delavca v vzgoji in
izobraževanju, št. 5442-19/2016/4, ki jo je ministrstvo
sprejelo dne 24. 3. 2016, je vrednost dneva usposabljanja posameznega strokovnega delavca 50,00 EUR.
Možna oblika uveljavljanja izvedbe je tudi polovica enote
standardne lestvice stroškov, torej polovica enega dneva usposabljanja posameznega strokovnega delavca, in
sicer v višini 25,00 EUR.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila
za dokazovanje upravičenih stroškov za obe vsebinski
področji so navedena v razpisni dokumentaciji (tč. 10 in
12 Navodil za prijavo na javni razpis, tč. 3 in 4 Navodil
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2014–2020 in tč. 2 veljavnih Navodil organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike v obdobju 2014-2020, dostopna na
spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o
sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko
sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
V skladu z določili vsakokrat veljavnega Zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije lahko ministrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije izplača predplačilo v višini do 30% od vrednosti predvidenih
izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za
izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene
prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike
Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila
večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim
poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v
celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo
z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila
v roku najkasneje 120 dni po prejemu predplačila. To
pomeni, da se bodo predplačila iz proračuna Republike
Slovenije izplačevala največ v višini kot je v prihodnjem
obdobju 120 dni dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme
presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki
ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec
lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov
za prihodnje obdobje 120 dni. Za vsako predplačilo v
višini nad 100.000,00 EUR je potrebno pred podpisom
pogodbe o sofinanciranju oziroma pred podpisom aneksa k pogodbi o sofinanciranju v primeru uveljavljanja
več predplačil nad 100.000,00 EUR, pridobiti soglasje
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ministra, pristojnega za finance. Soglasje se izda pod
pogoji, navedenimi v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije (pogoji, ki jih mora
izpolnjevati prejemnik predplačila so: pozitivno poslovanje v preteklem letu, poravnane davčne obveznosti in
solventnost v preteklih treh mesecih). Izbrani prijavitelj,
ki želi uveljavljati predplačilo v višini nad 100.000,00
EUR, bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k predložitvi
ustreznih dokazil.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor
so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz
Navodil MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem
obdobju 2014–2020.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115.
in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa
upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju
javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 1303/2013/
EU in veljavna Navodila organa upravljanja na področju
komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna
na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni
tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno
financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom
Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne
originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe
bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in
nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo
moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od
31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O
natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani
ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo
sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski
kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako
operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno
ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev
in vračljive podpore, za katere pa bo upravičenec dolžan
voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o
operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije,
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi
predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter
drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih
organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije.
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec
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omogočil vpogled v računalniške programe, listine in
postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate
operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju
samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko
opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem.
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati
ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja
s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri
izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/
EU za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na:
http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za
določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih
izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih
naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih
lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi
popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99
in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7.
2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje
finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov
in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno
izplačana sredstva vrniti.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide,
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8.
členom Uredbe 1304/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe
1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z
vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji
posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06
– UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu:
ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se
lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge,
ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji
morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi,
bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču
prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti
razkrite oziroma dostopne javnosti.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v
skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje
osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št.
1303/2013/EU.
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19. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in
prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu
ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen
ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri
izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za
višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije,
pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo,
saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega
zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi
zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan
poročati sproti, med izvajanjem operacije.
Za operacije, ki so predmet državnih pomoči, se
prihodki spremljajo skladno s priglašeno shemo državnih pomoči.
20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom
Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I
Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu
zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov
operacije, vključno s podatki po anonimnem vprašalniku.
Kazalniki (vključno s podatki po anonimnem vprašalniku), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni
v razpisni dokumentaciji (tč. 12 Navodil za prijavo na
javni razpis).
21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s
71. členom Uredbe 1303/2013/EU: ni relevantno.
22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil
z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu
morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične,
nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan
razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva
po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi
ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila
na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v
proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno
uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni
iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. Kolikor se
ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo
zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila
sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v
proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje
stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot
goljufija. Vrnjeni zneski bodo za upravičenca izgubljeni.
24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 6. 6.
2016 do 10. ure.
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Vloga mora prispeti v celoti v enem pisnem izvodu
skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu
na USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljeni z obrazcem
z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis za
izbor operacij »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev««, ki je del razpisne dokumentacije, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. V primeru
neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se
šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v
določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v
vložišče ministrstva.
Vloge v neustrezno označenih in nepravočasno
prispelih ovojnicah se ne bodo obravnavale, s sklepom
bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
25. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter
postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo
postopka javnega razpisa, ki jo imenuje ministrica za
izobraževanje, znanost in šport ali od nje pooblaščena
oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Ker se pričakuje večje število vlog, bo v prostorih
ministrstva potekalo nejavno odpiranje vlog v prisotnosti
članov komisije. Vloge se bodo v prostorih Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport odpirale dne 6. 6. 2016.
Pri odpiranju vlog komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga je popolna, če so bili predloženi vsi dokumenti tako,
kot je določeno v 8. točki.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso
popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine
zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na
tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih
je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Izmed vseh prijaviteljev na posameznem vsebinskem področju, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje,
bo izbran po en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo na podlagi
meril zbral najvišje skupno število točk v skladu s 4. točko javnega razpisa.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 24. točki razpisa,
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– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, kot jih
zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu
s pozivom za dopolnitev vlog.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz 3. točke razpisa,
– ki ne bodo zbrale vsaj 145 točk za I. vsebinsko
področje ali 90 točk za II. vsebinsko področje,
– ki bodo v primeru, če bo na posameznem vsebinskem področju podanih prijav več, po številu točk
uvrščene na nižje mesto na prednostnem vrstnem redu,
ki več ne omogoča izbora operacije.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na
podlagi predloga komisije s sklepom odločila ministrica.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji v Navodilih za prijavo na javni
razpis ter v Ocenjevalnem listu za posamezno vsebinsko področje.
Z izbranima prijaviteljema bosta sklenjeni pogodbi o
sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij
evropske kohezijske politike v programskem obdobju
2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati
pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z
objavo v Uradnem listu RS.
26. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o
izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministrice oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno
niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema
sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z
vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
27. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/
javni_razpisi/. Za dodatne informacije lahko pišete na
elektronski naslov kadriess.mizs(at)gov.si ali med 10.30
in 11.30 ter 13.30 in 14.30, vsak delovni dan pokličete
Vlasto Šemrov (tel. 01/400-52-30) ali mag. Eriko Grošelj
(tel. 01/400-57-56).
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
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Javne dražbe
Št. 352-1/2016

Ob-2123/16

Dom upokojencev Kranj, Cesta 1. maja 59, 4000
Kranj, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in naslednji) ter določbami Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in naslednji) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Dom
upokojencev Kranj, Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj.
2. Predmet javne dražbe in izklicna cena: nepremičnina – počitniško stanovanje, vpisano v zemljiško
knjižni vložek št. 7194, k.o. Vodnjan, Republika Hrvaška,
ki predstavlja ½ št. zemljišča (k.č.br.) 7472 z.k. ul 7194,
v naravi zgradba, dvorišče, v izmeri 131 m2 in 2/8 k.č.br
7927/4 z.k.ul. 6936, v naravi stopnišče, v izmeri 10 m2,
vse k.o. Vodnjan.
Stanovanje se nahaja v počitniškem naselju Barbariga pri Puli na Hrvaškem, v objektu zgrajenem leta
1985. Gre za zidan počitniški objekt-vrstna hiša z dvema ločenima stanovanjskima enotama. Smo lastniki
stanovanja (34,57 m2) v pritličju z atrijem (73,54 m2).
Komunalna opremljenost objekta: elektrika, vodovod,
kanalizacija, cestno omrežje, odvodnjavanje. Izdelan je energetski certifikat zgradbe. Izklicna cena je
41.300,00 EUR. Na izklicano ceno kupec plača še 5 %
davek na promet nepremičnin.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po izboru
najugodnejšega ponudnika. Direktorica zavoda lahko
postopek javne dražbe ustavi, do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
4. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja
je 100,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača
v 15-ih dneh po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega
posla.
6. Rok: javna dražba bo potekala v Domu upokojencev Kranj, Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj, v prostorih direktorice, in sicer: dne sreda, 2. 6. 2016, s pričetkom ob
10. uri. Dražitelji se morajo na dan javne dražbe osebno
zglasiti na kraju dražbe od 9.30 do najkasneje 9.50 ter
ob prijavi na dražbo nepremičnine predložiti zahtevano
dokumentacijo. Dražitelji morajo do vključno dne 26. 5.
2016 plačati varščino v višini 10 % od navedene izklicne cene na TRR SI56 0110 0603 0266 157. Po končani
javni dražbi bo varščina vrnjena tistim, ki na javni dražbi
ne bodo uspešni v roku 1 delovnega dne.
7. Dodatne informacije: za vse dodatne informacije
o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na e-naslovu: vesna.frelih@du-kranj.si, gsm 030/360-736. Kontaktna oseba je
Vesna Frelih.
Dom upokojencev Kranj
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Razpisi delovnih mest
Ob-2124/16
Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o financiranju
vzgoje in izobraževanja, Osnovna šola Prule razpisuje
delovno mesto
pomočnika ravnatelja (m/ž)
za pomoč ravnatelju pri opravljanju pedagoških in
poslovodnih nalog ter za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela skladno s 7. členom Pravilnika o normativih in
standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni
list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15).
Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom. Nastop dela bo 1. 8. 2016.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene
z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15 – ZOFVI-J).
Imeti morajo pedagoške, vodstvene, organizacijske
in druge sposobnosti za pomoč pri poslovodnem in pedagoškem vodenju zavoda.
Vlogi je potrebno obvezno priložiti dokazila o:
– izpolnjevanju izobrazbenih pogojev,
– pedagoško-andragoški izobrazbi,
– opravljenem strokovnem izpitu,
– pridobljenem nazivu (vsaj 5 let mentor),
– potrebnih delovnih izkušnjah (vsaj 5 let v vzgoji
in izobraževanju),
– nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost.
Kandidati ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, in ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Vloge z dokazili pošljite pisno na naslov Osnovna
šola Prule, Prule 13, Ljubljana, v 12 dneh od objave razpisa. Vloga se bo štela kot pravočasna, če bo oddana
zadnji dan roka s priporočeno pošto.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Osnovna šola Prule
Št. 110-13/2016

Ob-2125/16

Svet Centra za socialno delo Krško na podlagi 34.
in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
45/94 Odl. US: U – I- 104/92, 8/96, 18/98 Odl. US U-I- 
34/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 3/07
– UPB2, 23/07, 41/07, 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45,
61/10 – ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS, 57/12) 13. člena
Statuta Centra za socialno delo Krško ter sklepa 6. redne seje Sveta zavoda CSD Krško z dne 16. 3. 2016,
razpisuje prosto delovno mesto
direktorja (m/ž)
Centra za socialno delo Krško
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg
splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skla-

du z 56., 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu,
in sicer:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu, najmanj 5 let
delovnih izkušenj;
ali
višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na
področju socialnega varstva;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju
s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno
izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz tretje alineje je lahko za direktorja imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega
programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje
v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.
Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja
mandata. Nastop mandata je 1. 12. 2016.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandidati predložiti življenjepis ter program dela z vizijo za mandatno obdobje.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili
o izpolnjevanju pogojev v roku 15 dni od objave razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Center za socialno delo
Krško, Cesta krških žrtev 11, 8270 Krško, z oznako na
ovojnici: » Razpis za direktorja«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni po
končanem izbirnem postopku.
Svet Centra za socialno delo Krško
Št. 100-9/2016-1

Ob-2126/16

Svet zavoda Druge osnovne šole Slovenj Gradec,
Kopališka ulica 29, 2380 Slovenj Gradec, na podlagi 34.
in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91
in spremembe), 53., 53.a in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB in spremembe) in sklepa Sveta
zavoda Druge osnovne šole Slovenj Gradec z dne 26. 4.
2016, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl.US: U-l-269/12-24 in 47/15).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela je 1. 1. 2017.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
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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 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Druga osnovna šola Slovenj Gradec, Kopališka
ulica 29, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Prijava na
razpis za ravnatelja«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Druge osnovne šole Slovenj Gradec
Ob-2151/16
Svet zavoda SŽ – Železniškega zdravstvenega
doma Ljubljana, Celovška cesta 4, 1000 Ljubljana, na
podlagi 24. in 25. člena Statuta SŽ – Železniškega
zdravstvenega doma Ljubljana in sklepa sveta zavoda,
sprejetega na 6. seji dne 10. 5. 2016, razpisuje delovno
mesto
direktorja zavoda (m/ž)
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje poleg splošnih pogojev za sklenitev pogodbe
o zaposlitvi še naslednje pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo zdravstvene
smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj in ustrezne
vodstvene izkušnje.
Kandidat naj predloži program dela zavoda z vizijo
razvoja zavoda. Osnovne podatke o zavodu za pripravo
programa dobijo kandidati v upravi zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiriletni mandat.
Poleg poslovodne funkcije bo opravljal tudi funkcijo strokovnega vodenja zavoda.
Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev in programom dela zavoda kandidati pošljejo priporočeno ali
oddajo osebno, v 8 dneh po objavi na naslov: SŽ – Železniški zdravstveni dom Ljubljana, Celovška cesta 4,
1000 Ljubljana, z oznako »Prijava za razpis«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 10 dneh po
končanem postopku.
Svet zavoda SŽ – Železniškega zdravstvenega
doma Ljubljana
Ob-2161/16
Na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/00,
127/06), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. 20/11,
40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US:
U-1-269/12-24 in 47/15), Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci (Uradni list
RS, št. 29/10, 39/13, 98/13) in Poslovnika Sveta zavoda Kranjski vrtci, je Svet zavoda Kranjski vrtci na 17.
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seji dne 11. 5. 2016 sprejel sklep o razpisu prostega
delovnega mesta
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09
– popr. 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 2/15
Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanju: ZOFVI).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni nastop mandata bo dne 1. 1. 2017.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za
čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi
na delovnem mestu ravnatelja. Delo na delovnem mestu
ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti (ne sme biti starejše
od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem
postopku (ne sme biti starejše od 30 dni),
pošljite v zaprti ovojnici do vključno 25. 5. 2016 na
naslov: Svet zavoda Kranjski vrtci, Ulica Nikole Tesle 2,
4000 Kranj, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji
in izobraževanju.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka
s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Vlog v e-obliki
ne bomo upoštevali. Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo
o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Kranjski vrtci
Ob-2167/16
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o
notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica Slovenije na predlog notarja Janeza Ferleža iz Črnomlja
razpisuje eno prosto mesto
notarskega pomočnika
pri notarju Janezu Ferležu iz Črnomlja
(za določen čas, za čas nadomeščanja notarske
pomočnice na porodniškem dopustu)
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim pravniškim
državnim izpitom, ki izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4. in 7.
točke prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika,
z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
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Druge objave
Ob-2132/16
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – UPB1 (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08,
4/10, 20/11), Zakona o javnem skladu Republike Slovenije 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 Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni
list RS, št. 43/10) in Splošnimi pogoji poslovanja JSKD
(www.jskd.si), ter Pogodbe o izvajanju in sofinanciranju
programov vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti
na območju Občine Bovec v letu 2016, št. 014-11/2015-3
z dne 21. 4. 2016, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
(v nadaljevanju: JSKD) objavlja
javni programski poziv
za izbor kulturnih programov na področju
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju
Občine Bovec, ki jih bo v letu 2016 sofinanciral
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti (v nadaljevanju: poziv Bovec-PrP-2016)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.
1. Predmet javnega poziva in področja dejavnosti
Predmet poziva Bovec-PrP-2016 je sofinanciranje
programov kulturnih društev (v nadaljevanju: programi),
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
ali regije;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (zborovska in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna
dejavnost, folklorna dejavnost, fotografska, filmska in
video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost,
literarna dejavnost.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet poziva Bovec-PrP-2016, znaša 21.600,00 EUR. Višina okvirno
razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena
z veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna Občine Bovec.
3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016.
4. Roki poziva: javni poziv Bovec-PrP-2016 prične
teči 13. 5. 2016 in se zaključi 13. 6. 2016.
5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva Bovec-PrP-2016 obsega:
– besedilo poziva Bovec-PrP-2016;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju);
B (podatki o delu društva); C (finančni načrt); D (prijava
programa – različno za posamezna področja dejavnosti).

6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva, ki delujejo na območju Občine Bovec. Upravičene
osebe morajo imeti status pravne osebe na območju
občine Bovec. Pravne osebe, ki so program prijavile na
katerikoli drug razpis Občine Bovec, do sredstev po tem
pozivu 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. Sestavljen je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja
izvajalec veže v celoto.
Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti,
za katerega 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).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv Bovec-PrP-2016 lahko predložijo
upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:
– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem
področju;
– so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji
in sicer na območju Občine Bovec; to dokažejo s kopijo
potrdila AJPES (Agencija Republike Slovenije za javno
pravne evidence in storitve), iz katerega je razviden datum vpisa – dokument ne sme biti starejši od dvanajst
mesecev;
– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov
in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo
s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora
omogočil javno dostopnost;
– so v primeru, da so bile v letu 2015 pogodbena
stranka JSKD, izpolnile vse svoje obveznosti do JSKD.
Popolne vloge na poziv Bovec-PrP-2016 morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu
društva), C (finančni načrt) in enega ali več obrazcev
D (prijava programa), glede na dejavnost;
– vsebujejo obvezne priloge.
Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih obrazcih;
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse predpisane obrazce;
– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge;
– je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
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8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva Bovec-PrP-2016 ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki ga
imenuje direktor JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka
izločene vse vloge:
– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz
7. točke tega razpisa.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo
pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo najpozneje do zaključka roka poziva
Bovec-PrP-2016, oziroma v pozivnem roku.
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.
9. Kriteriji poziva
Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov javnega programskega
poziva Bovec-PrP-2016 presojala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila so
dostopna na domači strani: www.jskd.si.
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki
bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem. Vloge se
ocenjuje po vrstnem redu prispetja do porabe sredstev.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Tolmin,
Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin, do 13. 6. 2016 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in
ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj – vloga na poziv Bovec-PrP-2016. Na
zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in
poštni naslov (sedež).
Če je posamezni predlagatelj društvo, v katerem
deluje več samostojnih sekcij, lahko predloži v enem
ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom
drugega in tretjega odstavka 7. točke tega poziva.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja
z vsemi pogoji in merili poziva Bovec-PrP-2016.
11. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenki za dajanje informacij in pojasnil
sta: Silva Seljak, silva.seljak@jskd.si; Tina Černilogar,
tinka.cernilogar@jskd.si; 05/380-11-70 (uradne ure po
telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure).
12. Dvig in vpogled dokumentacije poziva: dokumentacija poziva Bovec-PrP-2016 (besedilo poziva,
obrazci) je dostopna na domači strani JSKD http://www.
jskd.si, lahko jo predlagatelji med uradnimi urami (vsak
delovni dan med 9. in 12. uro) dvignejo na sedežu
Območne izpostave JSKD Tolmin, Trg m. Tita 8, 5220
Tolmin.
13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru: strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Bovec-PrP-2016,
bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja
JSKD. JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v petnajstih dneh po zasedanju in odločitvi strokovno
programske komisije z določitvijo roka, do katerega bo
imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije
pisno izjavi. Po poteku roka bodo izdane odločbe.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-2133/16
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – UPB1 (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08,
4/10, 20/11), Zakona o javnem skladu Republike Slo-
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venije 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 Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Splošnimi pogoji poslovanja
JSKD (www.jskd.si), ter Pogodbe o izvajanju in sofinanciranju programov vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Občine Kobarid v letu 2016,
št. 410-02/15-III, z dne 22. 4. 2016, Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) objavlja
javni programski poziv
za izbor kulturnih programov na področju
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju
Občine Kobarid, ki jih bo v letu 2016 sofinanciral
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti (v nadaljevanju: poziv Kobarid-PrP-2016
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.
1. Predmet javnega poziva in področja dejavnosti
Predmet poziva Kobarid-PrP-2016 je sofinanciranje
programov kulturnih društev (v nadaljevanju: programi),
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
ali regije;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (zborovska in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna
dejavnost, folklorna dejavnost, fotografska, filmska in
video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost,
literarna dejavnost.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet poziva Kobarid-PrP-2016, znaša 13.100,00 EUR. Višina okvirno
razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena
z veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna Občine Kobarid.
3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016.
4. Roki poziva: javni poziv Kobarid-PrP-2016 prične
teči 13. 5. 2016 in se zaključi 13. 6. 2016.
5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva Kobarid-PrP-2016 obsega:
– besedilo poziva Kobarid-PrP-2016;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju);
B (podatki o delu društva); C (finančni načrt); D (prijava
programa – različno za posamezna področja dejavnosti).
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva, ki delujejo na območju Občine Kobarid. Upravičene
osebe morajo imeti status pravne osebe na območju
Občine Kobarid. Pravne osebe, ki so program prijavile
na katerikoli drug razpis Občine Kobarid, do sredstev po
tem pozivu 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
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primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja
izvajalec veže v celoto.
Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti,
za katerega 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).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv Kobarid-PrP-2016 lahko predložijo
upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:
– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem
področju;
– so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji
in sicer na območju Občine Kobarid; to dokažejo s kopijo
potrdila AJPES (Agencija Republike Slovenije za javno
pravne evidence in storitve), iz katerega je razviden datum vpisa – dokument ne sme biti starejši od dvanajst
mesecev;
– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov
in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo
s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora
omogočil javno dostopnost;
– so v primeru, da so bile v letu 2015 pogodbena
stranka JSKD, izpolnile vse svoje obveznosti do JSKD.
Popolne vloge na poziv Kobarid-PrP-2016 morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec B (podatki o delu
društva), C (finančni načrt) in enega ali več obrazcev
D (prijava programa), glede na dejavnost;
– vsebujejo obvezne priloge.
Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih obrazcih;
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse predpisane obrazce;
– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge;
– je na ustreznih mestih podpisana in žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva Kobarid-PrP-2016
ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki
ga imenuje direktor JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka
izločene vse vloge:
– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz
7. točke tega razpisa.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo
pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo najpozneje do zaključka roka poziva
Kobarid-PrP-2016, oziroma v pozivnem roku.
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.
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9. Kriteriji poziva
Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov javnega programskega
poziva Kobarid-PrP-2016 presojala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila so
dostopna na domači strani: www.jskd.si.
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki
bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem. Vloge se
ocenjuje po vrstnem redu prispetja do porabe sredstev.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Tolmin,
Trg m. Tita 8, 5220 Tolmin, do 13. 6. 2016 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in
ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti
izpisano: Ne odpiraj – vloga na poziv Kobarid-PrP-2016.
Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Če je posamezni predlagatelj društvo, v katerem
deluje več samostojnih sekcij, lahko predloži v enem
ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom
drugega in tretjega odstavka 7. točke tega poziva.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja
z vsemi pogoji in merili poziva Kobarid-PrP-2016.
11. Pristojni uslužbenci: pristojni uslužbenki za dajanje informacij in pojasnil sta: Silva Seljak, silva.seljak@jskd.si; Tina Černilogar, tinka.cernilogar@jskd.si;
05/380-11-70 (uradne ure po telefonu vsak delovni dan
od 9. do 12. ure).
12. Dvig in vpogled dokumentacije poziva: dokumentacija poziva Kobarid-PrP-2016 (besedilo poziva,
obrazci) je dostopna na domači strani JSKD http://www.
jskd.si, lahko jo predlagatelji med uradnimi urami (vsak
delovni dan med 9. in 12. uro) dvignejo na sedežu
Območne izpostave JSKD Tolmin, Trg m. Tita 8, 5220
Tolmin.
13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru: strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Kobarid-PrP-2016,
bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja
JSKD. JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v petnajstih dneh po zasedanju in odločitvi strokovno
programske komisije z določitvijo roka, do katerega bo
imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije
pisno izjavi. Po poteku roka bodo izdane odločbe.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-2138/16
Državnotožilski svet na podlagi prvega in drugega
odstavka 194. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 s spremembami; v nadaljevanju
ZDT-1) objavlja
poziv
državnim tožilcem
k vložitvi prijav za dodelitev treh okrožnih državnih tožilcev in enega okrajnega državnega tožilca na
Specializirano državno tožilstvo RS za štiri leta za polni
delovni čas.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
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Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki
Europass CV) z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Skladno s prvim odstavkom 195. člena ZDT-1 se pri
dodelitvi upošteva:
1. trajanje državnotožilske službe,
2. zadnja ocena državnotožilske službe in
3. pridobljene izkušnje s področja obravnavanja
zadev iz pristojnosti SDT RS.
Rok za prijavo je 15 dni od objave poziva.
Pisne prijave morajo kandidati poslati na naslov: Državnotožilski svet, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, z oznako
na ovojnici »Prijava na poziv na SDT RS«.
Državnotožilski svet RS
Ob-2122/16
Zdravstveni dom Zagorje ob Savi, Cesta zmage 1,
1410 Zagorje ob Savi, na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10 z dopolnitvami in spremembami), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11
z dopolnitvami in spremembami), objavlja
javno zbiranje ponudb št. 1
za prodajo premičnine ZD Zagorje
1. Organizator javnega zbiranja ponudb: Zdravstveni dom Zagorje ob Savi, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje
ob Savi.
2. Vrsta posla: prodaja premičnine po metodi javnega zbiranja ponudb.
3. Predmet prodaje in izhodiščna cena
Predmet prodaje je rabljeno vozilo: specialno vozilo
(reševalno vozilo) znamke Volkswagen transporter T5
Furgon 2,5 TDI – Diesel 4x4, letnik 2007, prevoženih
cca 407.000 km.
Izhodiščna cena: 6.100,00 EUR.
Premičnina se prodaja po načelu »videno–kupljeno«. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva nosi
kupec.
4. Dodatne informacije, ogled premičnine
Dodatne informacije v zvezi s prodajo in ogledom premičnine lahko dobite vsak delovni dan, na
tel. 040/576-685, kontaktna oseba Aljaž Groboljšek.
Prilogi razpisne dokumentacije sta obrazca Ponudba (priloga 1a), na katerih ponudniki oddajo svojo
ponudbo ter Vzorec pogodbe (priloga 2), v katerem
so določene pogodbene obveznosti kupca premičnine.
Razpisna dokumentacija iz prejšnjega odstavka je na
voljo na spletni strani Zdravstvenega doma Zagorje ob
Savi: http://www.zd-zagorje.si, v tiskani obliki pa jo lahko ponudniki prevzamejo osebno po predhodni najavi.
5. Pogoji za udeležbo v postopku
5.1 Plačilo varščine
Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % ponujene cene na račun Zdravstvenega doma Zagorje ob Savi, številka
SI5601342-6030925151, in sicer do roka za oddajo
ponudbe. Varščina znaša 610,00 EUR.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Ponudnikom, ki na javni ponudbi ne uspejo, se varščina
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vrne v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
Varščina se ne obrestuje.
Prodajalec ima pravico zadržati plačano varščino:
– če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku
8 dni po prejemu obvestila o izbiri,
– če izbrani ponudnik odstopi od pogodbe,
– če izbrani ponudnik ne plača kupnine v roku 8 dni
od dneva sklenitve pogodbe ter prodajalec zaradi tega
razdre pogodbo oziroma odstopi od pogodbe.
5.2 Način, mesto in rok za oddajo ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 25. 5. 2016 do 12. ure na
naslov: Zdravstveni dom Zagorje, Cesta zmage 1, 1410
Zagorje ob Savi, z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za
nakup vozila«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen polni naziv in naslov pošiljatelja ponudbe.
Ponudba, ki ne bo pravočasno dostavljena na naslov
prodajalca, bo neodprta vrnjena ponudniku. Ponudb lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo tudi osebno, vsak delovni dan v tajništvu Zdravstvenega doma
Zagorje ob Savi, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi.
5.3 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1. Ponudbo za nakup premičnine, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne, in izjavo o veljavnosti ponudbe do
dne 30. 5. 2016 (ponudba na predpisanem obrazcu in
dokazilo o plačilu varščine) – priloga 1a.
2. Vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, na
vsaki stran parafirano in pravne osebe tudi žigosano
prodajno pogodbo – priloga 2.
6. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo
dne 26. 5. 2016, ob 12. uri v sejni sobi Zdravstvenega
doma Zagorje ob Savi, Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob
Savi. K javnemu odpiranju ponudb lahko pristopi vsak
ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki predloži veljavno pooblastilo.
7. Izbor najugodnejšega ponudnika, sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse zahtevane razpisne pogoje in bodo enake ali višje
od izhodiščne cene.
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ponujena
najvišja cena. V primeru, da enako ceno ponudi več
ponudnikov, se najugodnejšim ponudnikom posreduje
poziv k oddaji nove ponudbe ali poziv za dodatna pogajanja o ceni.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika
obveščeni v 5 dneh po izbiri. Izbrani ponudnik mora
skleniti pogodbo v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa
odstopil.
Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe. Kupnina se plača na račun prodajalca, ki je določen
v prodajni pogodbi. Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je
bistvena sestavina prodajne pogodbe.
8. Drugi pogoji in pogodbene obveznosti: izbrani
ponudnik mora prevzeti premičnino v roku 5 dni po plačilu celotne kupnine, in sicer na način in pod pogoji, ki
so določeni v prodajni pogodbi.
9. Ustavitev postopka: prodajalec si pridrži pravico,
da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pogodbe prekine oziroma ustavi postopek prodaje.
Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane varščine
vrnejo ponudnikom v neobrestovalnem znesku.

Priloga 1a: Ponudba za nakup specialnega vozila
(reševalno vozilo) znamke Volkswagen transportev 2,5TDI
letnik 2007
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Priloga 1a

PONUDBA ZA NAKUP
specialnega vozila (reševalno vozilo) znamke Volkswagen transporter 2,5TDI letnik 2007
1. Podatki o ponudniku (izpolnijo pravne osebe in samostojni podjetniki)
Firma/naziv:

....................................................................................................................................................
(ulica, hišna številka, kraj in poštna številka):

Poslovni naslov

....................................................................................................................................................
Matična številka: ....................................

Davčna številka (ID za DDV): .......................................

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe (ime, priimek, funkcija):

....................................................................................................................................................

Transakcijski račun na katerega se vrne varščina (številka TRR in naziv banke):

................................................................................................................................................................................
Kontaktna oseba (ime, priimek, telefon oz. GSM):

....................................................................................................................................................
2. Podatki o ponudniku (izpolnijo fizične osebe)
Ime in priimek:

....................................................................................................................................................

Naslov (ulica, hišna številka, kraj in poštna številka):

................................................................................................................................................................................
Enotna matična številka (EMŠO): ....................................... Davčna številka (v SLO): ....................................
Državljanstvo: ..............................................
Transakcijski račun na katerega se vrne varščina (številka TRR in naziv banke:
................................................................................................................................................................................
Kontaktni podatki (ime, priimek, telefon oz. GSM):
................................................................................................................................................................................
PONUJENA VREDNOST: .......................................... EUR
(z besedo: ............................................................................... )
Izjavljamo:
-

Da se strinjamo in sprejemamo vse pogoje tega razpisa in razpisne dokumentacije, kot tudi vzorca
prodajne pogodbe;
Da smo (sem) plačal(i) varščino v višini 10% ponujene cene, kar dokazujem(o) s priloženim potrdilom
izvajalca plačilnih storitev (priloga: dokazilo o plačilu varščine).

Ponudba velja in je zavezujoča do vključno 30.05.2016

Kraj in datum: ..........................................

Žig

Odgovorna oseba: .....................................

Priloga 2: Prodajna pogodba
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Priloga 2

Zdravstveni dom Zagorje ob Savi, matična številka 5063108, davčna številka SI89472861,
Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi, ki ga zastopa direktorica, Danica Slapar, dr. med., spec.
(v nadaljevanju: prodajalec)

in
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
- Pravne osebe: Firma, naslov, matična št., davčna št.
Zavezanec za DDV: DA/NE (obkroži)
- Fizične osebe: ime in priimek, stalo bivališče, EMŠO, davčna številka
(v nadaljevanju: kupec)

Sklepata naslednjo

PRODAJNO POGODBO
1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- da je prodajalec lastnik premičnine, ki je predmet te pogodbe;
- da je bilo na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in lokalne samouprave
objavljeno javno zbiranje ponudb za nakup premičnine, ki je predmet te pogodbe;
- da je premičnina, ki je predmet te pogodbe, dne 21.04.2016 ocenjene s strani pooblaščenega
cenilca;
- da je kupec dne ________ vplačal varščino (kavcijo) v višini 10 % ponujene vrednosti
premičnine v znesku ________ EUR;
- da je bil kupec na podlagi obvestila o izbiri, številka ________ z dne ________, izbran kot
najugodnejši ponudnik.
2. člen
Prodajalec poda in izroči kupcu, kupec pa kupi in prevzame v last posest premičnino,
specialno vozilo (reševalno vozilo znamke Volkswagen transporter T5 Furgon 2,5 TDI, letnik
2007, št. šasije WV1ZZZ7HZ8H007582.
Premičnina se odproda v celoti po načelu »videno – kupljeno«, v stanju v kakršnem je na dan
podpisa te pogodbe. Kupec s podpisom te pogodbe potrjuje, da mu je premičnina iz prvega
odstavka 2. člena predmetne pogodbe poznana, tako po kakovosti, kot po obliki, velikosti in
tehničnem stanju, vključno z dosedanjim vzdrževanjem in drugimi posebnostmi, da se s tem
strinja zato se premičnina kot taka kupcu proda oziroma izroči.
3. člen
Kupnina za premičnino iz 2. člena te pogodbe znaša ________ EUR. Na znesek kupnine se
DDV ne obračuna oz. je že zajet v ceni.
Pri plačilu kupnine iz prvega ostavka tega člena se upošteva znesek varščine (kavcije)
________ EUR, ki jo je kupec vplačal pri oddaji ponudbe.
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Morebitne druge dajatve in stroške, ki bi nastali v zvezi s prenosom lastninske pravice po tej
pogodbi, plača kupec.
Pogodbeni stranki soglašata, da kupec poravna ostanek kupnine v znesku ________ EUR, in
sicer na transakcijski račun prodajalca št. SI5601342 – 6030925151, v roku 8 (osem) dni od
sklenitve pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v roku iz prejšnjega odstavka je bistvena sestavina te pogodbe. Če
kupec ne plača celotne kupnine v navedem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe
oziroma razdreti sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano
varščino.
4. člen
Prodajalec izroči kupcu premičnino, ki je predmet pogodbe v last in posest najkasneje v roku
5 (pet) dni po plačilu celotne kupnine. O prevzemu se sestavi primopredajni zapisnik.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da je prodajalec zavezanec k plačilu vseh stroškov,
prispevkov in drugih dajatev, ki bodo nastali do dneva izročitve, od dneva izročitve premične
pa nosi vse stroške v zvezi s predmetno premičnino kupec.
Kupec se zaveže odstraniti oznake prodajalca iz avtomobila najkasneje v roku 3 (tri) dni po
prevzemu premičnine.
5. člen
Pogodbeni stranki bosta vse morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v primeru,
da do sporazuma ne pride, pa je za odločitev o sporu pristojno stvarno pristojno sodišče po
sedežu prodajalca.
6. člen
Pogodba je sestavljena v dveh enakovrednih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka
prejme en izvod. Ta prične veljati s podpisom obeh pogodbenih strank.

Datum: ________

Datum: ________

Prodajalec:

Kupec:

Zdravstveni dom Zagorje ob Savi
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Št. 975-1

Ob-2150/16

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti, objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00,
telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja nepremičnin na lokaciji Žalec.
b) Kraj: 3310 Žalec, Cesta ob železnici 2, parc.
št. 973/20, 973/21, 973/25, 973/28, k.o. 996 Žalec, ZK
delež last Zavoda 1/1.
c) Vrsta nepremičnine: zemljišče na katerem stoji
devet silosov skupne zmogljivosti 13.500 ton skupaj
s pripadajočo opremo, kot sestavni del večjega skladiščnega kompleksa v lasti podjetja UNIVIT d.o.o., v stečaju.
d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno- 
kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa, plača kupec.
e) Predkupna pravica: vsakokratni morebitni solastniki in občina.
f) Izhodiščna cena oziroma najnižja prodajna cena
je 275.748,00 EUR (brez dajatev).
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega
ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo
naročnik izvedel pogajanja.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji
nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem
primeru se varščina ne vrača.
5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino
v roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun
pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.
Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
Naročnik je dolžan pred podpisom prodajne pogodbe
pridobiti soglasje Vlade RS k prodaji.
6. Naročnik dovoljuje, da nepremičninske agencije
oglašujejo predmetno prodajo nepremičnin na svojih
spletnih straneh. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki
ga je pridobila nepremičninska agencija, bo naročnik
agenciji plačal pripadajočo provizijo v višini do 2 % od
prodajne cene.
7. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti
varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski
račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom,
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem
dni, brez obresti.
V primeru, da morebitni predkupni upravičenec
v zakonitem roku (30 dni od poziva) uveljavlja predkupno pravico, se izbranemu ponudniku varščina vrne
v roku osem dni po preteku tega roka, brez obresti.
8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.
9. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in
veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 31. 5. 2016
do 8.55.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremičnin v Žalcu – Ne odpiraj«.
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Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe,
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.
c) Ponudba mora veljati do 31. 8. 2016 oziroma do
sklenitve prodajne pogodbe.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo dne 31. 5. 2016 ob 9. uri, v sejni
sobi, VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve
Št. 3528-18/2016

Ob-2131/16

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje
8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, (v
nadaljevanju: Občina), na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14,
90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)
in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave 24/09, 13/11 in 4/12), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola
I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednji poslovni prostori:
a) Prešernova cesta 2, v izmeri 121,2 m2, z namembnostjo pisarniške dejavnosti oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je
728,70 EUR;
b) Gregorčičeva ulica 29, v izmeri 32,6 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je
178,00 EUR;
c) Koprska ulica 34, v izmeri 18,4 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 123,93 EUR;
d) Muzčeva ulica 1, v izmeri 17,4 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 167,42 EUR;
e) Premrlova ulica 4, v izmeri 42,3 m2, z namembnostjo skladišča oziroma druge storitvene dejavnosti.
Izklicna cena mesečne najemnine je 172,64 EUR;
f) Veliki trg 6, v izmeri 8,06 m2, z namembnostjo
skladišča oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna
cena mesečne najemnine je 47,00 EUR;
g) Koprska 21, v izmeri 24,64 m2, z namembnostjo
trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti.
Izklicna cena najemnine je 165,33 EUR;
h) Muzčeva ulica 2, v izmeri 60,35 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 404,75 EUR;
i) Ljubljanska ulica 14, v izmeri 42,87 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je
265,99 EUR;
j) Smareglijeva 10, v izmeri 24,60 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena najemnine je 127,92 EUR;
k) Trg Etbina Kristana 4, v izmeri 41,4 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 300,00 EUR;
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l) Manziolijev trg 6, v izmeri 49,7 m2, z namembnostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 406,03 EUR;
m) Muzčeva ulica 7, v izmeri 112,6 m2, z namembnostjo storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 675,00 EUR;
n) Alietova ulica 3, v izmeri 49,6 m2, z namembnostjo gostinske dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 417,80 EUR; poslovni prostor je v uporabi
– obstoječi uporabnik ima prednostno pravico;
o) Istrska vrata 7, v izmeri 31,7 m2, z namembnostjo
pisarniške dejavnosti oziroma druge storitvene dejavnosti. Izklicna cena mesečne najemnine je 231,69 EUR;
poslovni prostor je v uporabi – obstoječi uporabnik
ima prednostno pravico;
p) Trg Etbina Kristana 9, v izmeri 92,8 m2, z namembnostjo trgovine z živili – mesnice. Izklicna cena
mesečne najemnine je 1.100,00 EUR; poslovni prostor je
v uporabi – obstoječi uporabnik ima prednostno pravico.
Vsak posamezni predmet oddaje se odda v najem
za določen čas, in sicer za obdobje 1 leta od sklenitve
pogodbe, z možnostjo podaljšanja do 5 let. V primeru,
da se zasedeni poslovni prostor odda že obstoječemu
uporabniku, se ta poslovni prostor odda za obdobje 5 let.
Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje
se odda ponudba posebej.
II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in
fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU in
EGP. Fizična oseba, ki še ni registrirana kot samostojni
podjetnik posameznik, mora ob prijavi na razpis zagotoviti, da bo izvajala dejavnost kot samostojni podjetnik
posameznik oziroma podati izjavo, da bo izbrani ponudnik po prejemu sklepa o izbiri, v roku 15 dni, registriral
ustrezno dejavnost.
2. Pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki,
ki imajo svoj sedež v drugi državi članici EU in EGP in
ne morejo pridobiti takih listin, kot javni razpis zahteva
od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov, ki
imajo sedež v Republiki Sloveniji, lahko predložijo listine
od pristojnih organov in institucij v okviru pravne ureditve, ki po vsebini in namenu nadomeščajo listine ki jih
javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.
Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje
podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponudbe;
– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma
priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum
oddaje ponudbe; za fizične osebe pa fotokopija osebnega dokumenta;
– izjavo o poravnanih vseh obveznostih do Občine
Izola (Pristojni organ, Urad za upravljanje z občinskim
premoženjem Občine Izola, bo verodostojnost izjave
preveril v Službi za računovodstvo in finance neposredno pred sklenitvijo najemne pogodbe);
– za obstoječe uporabnike: potrdila o poravnanih
obratovalnih stroških (poraba el. energije, poraba vode,
komunalne storitve …);
– potrdilo Davčnega urada Republike Slovenije
o plačanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni
glede na dan oddaje ponudbe;
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev;
– dokazilo o vplačani varščini;
– podpisan osnutek najemne pogodbe (seznanjenost z vsebino pogodbe);
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– opis programa oziroma dejavnosti, ki naj bi se
v poslovnem prostoru odvijala;
– dokazilo o finančni sposobnosti:
– za pravne osebe BON 1 (ali BON 1/P) s podatki
in kazalniki za leto 2015;
– za samostojne podjetnike posameznike: BON
1/SP s podatki in kazalniki za leto 2015.
3. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje določene
v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Izbrani ponudnik si mora pred začetkom obratovanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito
obratovanje.
III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega poslovnega
prostora vključuje najem le-tega.
Izklicna cena v razpisnem postopku je določena na
podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene
stroke. V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku
na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3,
18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15) DDV ni obračunan.
Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin na
naslov: Občina Izola TRR. 01240-0100006381, s pripisom »vplačilo varščine« in nepremičnino na katero se
varščina nanaša. Vplačana varščina se bo pri izbranem
ponudniku – najemniku koristila za plačilo morebitnih
neplačanih obratovalnih in drugih stroškov ali najemnin,
ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri. V primeru, da izbrani najemnik odstopi od najema
ali v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe,
varščina zapade v korist Občine Izola. Kolikor so ob
prenehanju najemnega razmerja poravnane vse najemnine, obratovalni in drugi stroški, se vplačana varščina
najemniku vrne.
Najemnina za poslovni prostor se poravna v 8 dneh
po izstavitvi računa na namenski račun Občine Izola.
Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto.
Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi stroški obratovanja (poraba električne
energije, poraba vode, telefonski stroški odvoz smeti,
stroški ogrevanja in hlajenja, stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, stroški rednega vzdrževanja, stroški
zavarovanja in drugi stroški, povezani s poslovnim prostorom) so breme najemnika. Zavarovalne police, ki jih
sklepa najemnik, morajo biti vinkulirane v korist Občine.
IV. Merila za ocenitev ponudb
Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama ponudnikov so:
Merila
1 Kvaliteta in zanimivost programa
2 Višina ponujene najemnine:
– najemnina je višja od izhodiščne –
vsakih 20 EUR = 1 točka
– najemnina je enaka izhodiščni = 0 točk
3 do 6 mesecev – izkušenj in pozitivno
poslovanje
4 od 6 mesecev do 1 leta – izkušenj in
pozitivno poslovanje
5 od 1 do 3 leta – izkušenj in pozitivno
poslovanje
6 3 leta in več – izkušenj in pozitivno
poslovanje

Možne
točke
do 20

0
10
20
30
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Poslovni prostor se odda ponudniku z največjim
številom zbranih točk. Izbranih bo toliko ponudnikov,
kolikor je poslovnih prostorov. V primeru, da dva ali več
ponudnikov doseže isto število točk, se bodo z njimi
opravila pogajanja.
V. Navodila za pripravo prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava
mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili.
Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, nepopolne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do Občine
Izola neporavnane obveznosti, ne bodo upoštevane. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva
zaključka razpisnega roka.
VI. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati bodisi po pošti
kot priporočeno pošiljko najpozneje do 30. 5. 2016
(datum poštnega žiga) na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola ali pa jo osebno dostaviti v času
uradnih ur v sprejemno pisarno Občine Izola, Sončno
nabrežje 8, Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Javni razpis – Ne odpiraj, ponudba za
poslovni prostor pod oznako a), b), c), d), e), f), g), h),
i), j), k), l), m), n), o), p) (ustrezno obkroži)«, z navedbo poslovnega prostora, za katerega kandidirajo. Na
hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov
prijavitelja.
Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo
izločene in po končanem postopku odpiranja prijav neodprte vrnjene prijavitelju.
VII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo
obravnavala komisija za oddajo nepremičnega premoženja v najem, imenovana s sklepom župana
št. 011-10/2015 z dne 3. 2. 2015.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 1. 6.
2016 od 15. ure dalje, v sejni sobi v pritličju na naslovu
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe se bodo odpirale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem so
bile predložene. Na odpiranju ponudb bo strokovna komisija ugotavljala popolnost le-teh glede na zahtevana
dokazila. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
VIII. Izid razpisa
Pristojni organ, Urad za upravljanje z občinskim
premoženjem, po prejemu zapisnika komisije, izda sklepe o izboru najemnikov, ki ga vroči vsem ponudnikom.
Ponudniki bodo s sklepom o izbiri obveščeni najkasneje
v roku pet dni po izdelavi prednostnega seznama.
Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene najemne pogodbe najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku,
bo Občina sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom. Najemna pogodba bo sklenjena v obliki
notarskega zapisa, in sicer za določen čas 1 leto od

Zap. Naslov, kjer se
št.
stanovanje nahaja
1.
Gubčeva ul. 6,
Lenart v Slov. goricah

Številka
stanovanja
11/mansarda

2.

107/mansarda

Trg osvoboditve 15,
Lenart v Slov. goricah
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sklenitve pogodbe, z možnostjo podaljšanja do 5 let oziroma za obdobje 5 let, kolikor se bo sklepalo najemne
pogodbe z obstoječimi uporabniki. Stroške notarskega
zapisa plača najemnik.
IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne glede na
ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli:
– kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne varščina,
– kot najugodnejšega ponudnika po javnem razpisu
ne izbere nobenega od ponudnikov,
– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne
pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega,
– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede
dodatna pogajanja.
O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti
ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do
izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani
Občine Izola, www.izola.si. Zainteresirani ponudniki jo
lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni
Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
zainteresirani v času uradnih ur po tel. 05/66-00-232
– Stefanija Rajčić Sedlarević ali na 05/66-00-100 (centrala – vodja Urada za upravljanje z občinskim premoženjem).
Občina Izola
Št. 352-14/2016

Ob-2141/16

Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart
v Slovenskih goricah na podlagi 22. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14 in
76/15), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15,
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US-I-427/06-0, 79/09,
14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US:
U-I-176/08-10), 28. in 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12, 24/13 in 10/14), 7. člena Statuta Občine Lenart
(Medobčinski uradni vestnik, št. 14/2010 in 8/2011) in
Sklepa Občinskega sveta Občine Lenart, sprejetega na
7. redni seji dne 17. 12. 2015, objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnega premoženja
Občine Lenart
1. Predmet prodaje
Predmet prodaje sta naslednji prazni stanovanji:

Parc. št., ID št.
k.o.
parc. št. 203/1, 203/3, k.o. Lenart
v Slov. goricah
ID 5557053, vpisano pod ident.
št. 532-799-11
parc. št. 528/2, 528/3, k.o. Lenart
v Slov. goricah
ID 5724582, vpisano pod ident.
št. 532-660-107

Površina m2

Cena EUR

64,65 m2

52.000,00

40,10

29.500,00
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2. Postopek sprejemanja ponudb
Ponudbe se bodo sprejemale v roku 15 dni od
dneva objave javne ponudbe v Uradnem listu RS, na
naslovu Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart,
vložišče, soba št. 6, v I. nadstropju. Pošiljke oddane po
pošti morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto,
v zgoraj navedenem roku.
Upoštevane bodo podpisane in popolne ponudbe.
Ponudbe morajo biti v zaprti in pravilno označeni kuverti:
»Ne odpiraj! Ponudba za odkup stanovanja!«. Ponudbe,
ki bodo vsebovale nižjo ceno predmeta prodaje, kot je
določena v javni ponudbi, ne bodo upoštevane. Prijavna
dokumentacija se dvigne v vložišču Občine Lenart, Trg
osvoboditve 7, Lenart, soba 6, I. nadstropje ali na spletni
strani Občine Lenart.
3. Vsebina popolne ponudbe
– izpolnjen in podpisan obrazec »Ponudba«,
– priloženo originalno potrdilo o plačilu 10 % vrednosti predmeta prodaje, za katerega se daje ponudba,
– številko transakcijskega računa ponudnika, na
katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele
ponudbe,
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni za
pravne osebe.
4. Cena: cena predstavlja ocenjeno tržno vrednost predmeta prodaje in je fiksna. Cena vključuje
tudi solastnino na pripadajočem delu skupnih prostorov, naprav in zemljišču. Kupec je poleg kupnine dolžan
plačati tudi davek na promet nepremičnin, v višini 2 %
od cene predmeta prodaje. Kupec plača tudi stroške
cenitve, ti znašajo 150,00 eur.
5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba s kupcem bo
sklenjena v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.
6. Način in rok plačila: ponudnik mora k svoji vlogi
oziroma k ponudbi priložiti originalno potrdilo o plačilu varščine za resnost ponudbe in sicer v višini 10 %
vrednosti predmeta prodaje, za katerega vlaga ponudbo. Varščina bo vračunana v kupnino. Izbrani ponudnik
mora plačati kupnino v roku 15 dni od sklenitve pogodbe. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti
vrnjena na njegov transakcijski račun, v roku 8 dni po
odpiranju ponudb.
7. Merila za izbiro in drugi pogoji
A. Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnin lahko
sodelujejo fizične osebe, ki so državljani držav članic
Evropske unije in pravne osebe s sedežem v državah,
ki so članice Evropske unije in tujci, kot jih opredeljuje
Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice
tujcev na nepremičninah v RS.
B. Ponudnik mora do oddaje ponudbe plačati
10 % varščine na transakcijski račun Občine Lenart,
št.: 01258-0100010543, odprt pri Banki Slovenije ter
k ponudbi priložiti originalno potrdilo o plačilu. Številka
za sklic pri plačilu varščine je št. stanovanja, objavljena
v javni ponudbi.
C. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne
pogodbe v predpisanem roku, ostane varščina prodajalcu.
D. Kupcu se vplačana varščina vračuna v kupnino,
ki se ustrezno zniža.
E. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroški overitve, takse in drugo) nosi kupec.
F. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za stvarne napake
posameznega predmeta prodaje.
G. Prodajalec si pridržuje pravico, da za predmet
prodaje ne izbere nobenega od ponudnikov.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
H. Kupec pridobi lastninsko pravico na posamičnem predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine in
vseh stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo
nepremičnine.
I. Vse dodatne informacije glede prodaje nepremičnin dobite na Občini Lenart, tel. 02/729-13-20, Brigita
Rojs in tel. 02/729-13-22, Martin Breznik.
J. O odločitvi prodajalca bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v roku tri dni po preteku roka, ki je določen
za sprejemanje ponudb.
Občina Lenart
Št. 478-23/2016

Ob-2142/16

Občina Lenart na podlagi 19. in 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12,
47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 76/15), 55. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13,
10/14) in 2. točke 7. člena Statuta Občine Lenart (MUV,
št. 14/2010 8/2011) in Programa nakupa in prodaje
stvarnega premoženja Občine Lenart za leto 2016, ki
ga je sprejel Občinski svet Občine Lenart, na seji dne
17. 12. 2015, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, tel. 02/729-13-10, faks 02/720-73-52, e-pošta: obcina@lenart.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
Predmet prodaje je nepremičnina v lasti Občine Lenart v območju Nove poslovno industrijske cone (NPIC)
in sicer nepremičnina: par. št. 911/47, k.o. Zgornji Žerjavci, površina 1210 m².
Izklicna cena nepremičnine, ki se prodaja je
24.200,00 EUR in vsebuje 22 % DDV, ki je vštet v prodajni ceni (DDV plača kupec).
V izklicni ceni predmetne nepremičnine ni zajet
komunalni prispevek, ki se odmeri v postopku odmere
komunalnega prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
Prostorski akti, ki veljajo na območju predmetnih
nepremičnin: v skladu z Odlokom o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje nove
Občine Lenart, v letu 2002 (Uradni list RS, št. 78/04
in MUV, št. 20/10 – Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije
k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za
območje Občine Lenart, 8/13) je zemljišče po namenski rabi opredeljena kot pretežno proizvodno območje, ureja pa se po Odloku o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za del poslovno – industrijske
cone v Lenartu v Slovenskih goricah (NPIC I) (MUV,
št. 9/12), s katerim so določene naslednje vrste dopustnih dejavnosti (povzeto iz Uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, Uradni list RS,
št. 69/07 in 17/08):
C) Predelovalne dejavnosti (razen: 15.110 Strojenje in dodelava usnja in krzna; 17.1 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona; 19 Proizvodnja koksa in naftnih
derivatov; 20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov;
22.11 Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in
zračnic za vozila; 23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih
izdelkov; 24 Proizvodnja kovin; 25.4 Proizvodnja orožja
in streliva)

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
D) 35.1 Oskrba z električno energijo (razen: 35.111
Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah;
35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah)
F) Gradbeništvo
G) Trgovina; Vzdrževanje in popravila motornih vozil
H) Promet in skladiščenje (razen: 50 Vodni promet;
51 Zračni promet)
I) Gostinstvo
J) Informacijske in komunikacijske dejavnosti
K) Finančne in zavarovalniške dejavnosti
L) Poslovanje z nepremičninami
M) Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
N) Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
P) Izobraževanje
Q Zdravstvo in socialno varstvo
R) Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
S) Druge dejavnosti.
Vrste dopustnih gradenj:
– gradnje novih objektov,
– nadomestne gradnje,
– spremembe dejavnosti v okviru dopustnih dejavnosti,
– funkcionalne spremembe objektov za sodobnejše
tehnologije,
– adaptacija in rekonstrukcija objektov in naprav,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,
energetike, prometa in zvez,
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic,
prometnic,
– gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in
zagotavlja večjo varnost ljudi in objektov,
– nadzidave in dozidave objektov in naprav s ciljem funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti
obstoječih objektov,
– odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve
stavb,
– tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– postavitev oglasnih panojev in zagotovitev razstavnih prostorov,
– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov.
Vrste dopustnih objektov:
Nestanovanjske stavbe, nezahtevni in enostavni
objekti, gradbeno inženirski objekti.
III. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
IV. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina, ki je predmet tega razpisa, se
prodaja kot zaključena celota.
2. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«.
3. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko podajo
pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in
v roku podajo pravilne ponudbe.
– Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja
ponudb plačati varščino v višini 20 % izklicne cene za
nepremičnine na transakcijski račun Občine Lenart:
01258-0100010543, odprt pri Banki Slovenije, obvezni
sklic na številko: 00 2016.
Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina
brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu)
se varščina vračuna v kupnino.
4. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 15 dneh
od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena
sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto.
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Po plačilo kupnine v celoti kupec lahko vpiše spremembo lastninske pravice v zemljiško knjigo.
V. Drugi pogoji
Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem
območju je potrebno upoštevati smernice in projektne
pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve,
ki so del veljavnega prostorsko – izvedbenega akta.
Za nepremičnino, ki je predmet prodaje, mora ponudnik k ponudbi priložiti program razvoja gospodarske dejavnosti, ki mora vsebovati razvojni program gospodarske dejavnosti, opis predvidene dejavnosti, zaposlitvene
možnosti, z navedbo števila delovnih mest in predviden
čas realizacije razvojnega projekta.
Ponudnik se obvezuje, da bo najkasneje v roku
dveh let od sklenitve pogodbe na predmetnih nepremičninah pričel z gradnjo objektov za gospodarsko dejavnost, v skladu z namensko rabo zemljišč, ki so po
namenski rabi opredeljena kot pretežno proizvodno območje in se ureja po Odloku o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za del poslovno – industrijske cone
v Lenartu v Slovenskih goricah (NPIC I) (MUV, št. 9/12).
Kolikor se pričetek gradnje objektov za gospodarsko dejavnost iz tega določila ne bo pričel v roku dveh let
od sklenitve pogodbe, pogodba za prodajo zemljišč velja
za razvezano, saj je rok bistvena sestavina pogodbe, pri
čemer kupec občini izroči nepremičnino v last in posest,
občina pa kupcu vrne do 70 % kupnine, preostanek pa
si zadrži kot pogodbeno kazen in kot garancijo za škodo
in stroške, ki ji je z nerealiziranim projektom nastala sled
nerealizacije razvojnega projekta v območju industrijske
cone in kot pogodbeno kazen za nerealizacijo investicijskega projekta v NPIC. Kolikor je škoda večja od zadržane pogodbene kazni (30 %), lahko občina zahteva
povrnitev tudi te škode do popolne odškodnine.
VI. Ponudba
1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje
sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga
št. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3).
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 20 % od izklicne cene.
– Kopijo matične in davčne številke.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj
navedene sestavine.
2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:
– do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim
ponudnikom.
3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil
najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Če
bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo
podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob
izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno
dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo
v ponudbi ponudili najugodnejši ponudniki.
2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma
odpiranja ponudb.
3. Občina Lenart lahko do sklenitve pravnega posla
prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge.
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4. Občina Lenart si pridržuje pravico, da ne izbere
nobene od prispelih ponudb.
VIII. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema
sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne
sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in
velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe
o prodaji nepremičnin. Stroške sklenitve pogodbe, DDV
ter stroške notarskih storitev, plača kupec nepremičnin.
Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičninah z vpisom le-te v zemljiško knjigo, stroške postopka vpisa spremembe lastninske v zemljiško knjigo, nosi kupec.
4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan
oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Lenart.
IX. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov
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Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, ali oddajo v glavni pisarni Občine Lenart najkasneje do 30. 5.
2016 do 8. ure v vložišče Občine Lenart. Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno: »Ne
odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin«.
Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime in priimek
(naziv) ter svoj naslov.
Ponudbe, ki bodo na Občino Lenart prispele po
roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene
pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.
Javno odpiranje ponudb bo dne, 30. 5. 2016, ob
9. uri, v prostorih Občine Lenart, Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart, soba št. 28, 2. nadstropje.
X. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki
dobijo na Občini Lenart pri Martinu Brezniku, martin.breznik@lenart.si, tel. 729-13-22, kjer lahko pridobijo tudi
razpisno dokumentacijo.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe
so objavljeni na spletni strani Občine Lenart: http://www.
lenart.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo
v glavni pisarni Občine Lenart.
Občina Lenart
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Evidence sindikatov
Št. 101-4/2016-2

Ob-1864/16

Pravila Sindikata družbe Merkur Trgovina d.d.
Neodvisnost konfederacija novih sindikatov Slovenije, s sedežem Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, ki
so bila sprejeta dne 21. 3. 2016, se vpišejo v evidenco
statutov sindikatov pri Upravni enoti Kranj, pod zaporedno številko 224.
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Zavarovanja terjatev
SV 607/2016

Ob-2152/16

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št.
SV-607/2016 z dne 10. 5. 2016 je bila nepremičnina ID
znak 1723-4655-14 – dvosobno stanovanje št. 14, v 4.
nadstropju stavbe na naslovu Jamova cesta 54, Ljub
ljana, vključno s pripadajočima kletnima shrambama
v kletni etaži iste stavbe, stoječe na parc. št. 811/7, k.o.
1723 Vič, v solasti zastaviteljev Andraža Murkoviča,
Tržaška cesta 22A, Postojna in Adrijane Furlan, Prem
2A, Ilirska Bistrica, vsakega do 1/2, na podlagi Izjave
z dne 9. 5. 2016, s prodajno pogodbo z dne 29. 12.
2016 in z aneksom št. 1 k prodajni pogodbi z dne 18. 3.
2016, vse sklenjeno s prodajalcem Matjažem Urlebom,
Jamova cesta 54, Ljubljana, zastavljena v korist upnika
Gorenjska banka d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000
Kranj, matična št. 5103061000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 50.000,00 EUR, s pripadki.
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Objave sodišč

Izvršbe
VL 48622/2014

Os-2096/16

Izvršitelj Franc Pušenjak, Obrtna 24, 9000 Murska
Sobota, je dne 8. 4. 2016, s pričetkom ob 12. uri, v zadevi VL 48622/2014, Okrajno sodišče v Murski Soboti
zoper dolžnika Serec Aleša, Ulica Staneta Rozmana 2,
9000 Murska Sobota za upnika FISA d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, ki ga zastopa odvetnik Jure Horvat, Slomškova 1, Murska Sobota, v kraju
Ulica Staneta Rozmana 2, Murska Sobota, pri dolžniku
ob prisotnosti Franca Pušenjaka - izvršitelj, Aleša Serec
- dolžnik, opravil rubež nepremičnine: stanovanje št. 5,
v 3. nadstropju in peti etaži večstanovanjske stavbe,
stoječe na parc. št. 1319/2, k.o. 105 Murska Sobota,
identifikator stavbe 2769, na naslovu Ulica Staneta Rozmana 2, Murska Sobota, v skupni izmeri 73,45 m2, kar
zajema dve sobi, hodnik, kuhinjo, jedilnico, kopalnico,
WC in balkon.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 25. 4. 2016
VL 12105/2013

Os-2106/16

Izvršitelj Franc Pušenjak, Obrtna 24, 9000 Murska
Sobota, je dne 8. 4. 2016, s pričetkom ob 12. uri, v zadevi VL 12105/2013, Okrajno sodišče v Murski Soboti
zoper dolžnika Serec Aleša, Ulica Staneta Rozmana 2,
9000 Murska Sobota za upnika FISA d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, ki ga zastopa odvetnik Jure Horvat, Slomškova 1, Murska Sobota, v kraju
Ulica Staneta Rozmana 2, Murska Sobota, pri dolžniku
ob prisotnosti Franca Pušenjaka – izvršitelj, Aleša Serec
– dolžnik, opravil rubež nepremičnine: stanovanje št. 5,
v 3. nadstropju in peti etaži večstanovanjske stavbe,
stoječe na parc. št. 1319/2, k.o. 105 Murska Sobota,
identifikator stavbe 2769, na naslovu Ulica Staneta Rozmana 2, Murska Sobota, v skupni izmeri 73,45 m2, kar
zajema dve sobi, hodnik, kuhinjo, jedilnico, kopalnico,
WC in balkon.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 25. 4. 2016

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
0119 I 368/2014

Os-1759/16

Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi upnika
Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega
sklada Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljub
ljana, zoper dolžnika Slavči Zagorec, South Bay Drive 12, Avstralija, ki ga zastopa zač. zast. Kmet Boris
– odvetnik, Savinova ulica 7, Celje, zaradi izterjave
1.967,03 EUR s pp, 26. 2. 2016 sklenilo:

Za začasnega zastopnika dolžniku Slavči Zagorec,
EMŠO: 1610969500058, brez bivališča v RS, se postavi
odvetnik Boris Kmet, Savinova ulica 7, 3000 Celje.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je
postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler pristojen Center za socialno delo ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 26. 2. 2016
VL 13315/2016

Os-2086/16

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Elektro
Maribor Energija plus, podjetje za trženje energije in
storitev d.o.o., Vetrinjska ulica 2, Maribor, ki ga zastopa
zak. zast. Bojan Horvat, proti dolžniku Davidu Huskić,
Koroška cesta 19, Kranj - dostava, ki ga zastopa Orel
Lado – odvetnik, Ljubljanska cesta 2, Ribnica, zaradi
izterjave 107,44 EUR, sklenilo:
dolžniku Davidu Huskić, Koroška cesta 19,
Kranj -dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Lado
Orel, Ljubljanska ulica 2, Ribnica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 4. 2016
N 1/2016

Os-1953/16

Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni zadevi predlagatelja: Vouk Jožefa, Gradišče pri Materiji 8,
Materija, ki ga zastopa Dragan Sikirica, odvetnik v Sežani, zoper nasprotne udeležence: 1. Miklavec Franca,
neznanega naslova Pery, neznana država, v zemljiški
knjigi tudi z naslovom Mancog Jiron 482, Lima, Peru, ki
ga zastopa Damjan Krt, odvetnik v Sežani, 2. Miklavec
Jožeta (Jožefa), Calle Las Lomos Quinta Tocuyana 11,
Last Marcedes, Caracas, Venezuela; v zemljiški knjigi
tudi z naslovom: Cristo Arimenti San Augusti Hotel Fervante, Caracas, Venezuela, ki ga zastopa Damjan Krt,
odvetnik v Sežani, 3. Požar Vide, Gradišče pri Materiji
14, 6243 Obrov, 4. Miklavec Danila-Stanka, 10 Lake St.
Thunder bay, Ontario, Kanada (v zemljiški knjigi napačno
10 Loke St Port Arthur, Ontario, Kanada), ki ga zastopa
Damjan Krt, odvetnik v Sežani in 5. Požar Lorisa, Gradišče pri Materiji 14, p. 6234 Obrov, zaradi predloga za
delitev solastnega premoženje po predlogu predlagatelja
za postavitev začasnega zastopnika prvemu, drugemu
in četrtemu nasprotnemu udeležencu na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, prvemu nasprotnemu
udeležencu Miklavec Francu, neznanega naslova Pery,
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neznana država, v zemljiški knjigi tudi z naslovom Mancog Jiron 482, Lima, Peru, drugemu nasprotnemu udeležencu Miklavec Jožetu (Jožefu), Calle Las Lomos Quinta
Tocuyana 11, Last Marcedes, Caracas, Venezuela; v zemljiški knjigi tudi z naslovom: Cristo Arimenti San Augusti
Hotel Fervante, Caracas, Venezuela in četrtemu nasprotnemu udeležencu Miklavec Danilu-Stanku, 10 Lake St.
Thunder bay, Ontario, Kanada (v zemljiški knjigi napačno
10 Loke St Port Arthur, Ontario, Kanada) s sklepom z dne
7. 4. 2016 postavilo začasnega zastopnika, in sicer vsem
trem Damjana Krta, odvetnika v Sežani Partizanska 63,
6210 Sežana, ki bo prvega, drugega in četrtega nasprotnega udeleženca v tem postopku zastopal vse do takrat,
dokler prvi, drugi in četrti nasprotni udeleženec ali njihov
pooblaščenec ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da mu
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 11. 4. 2016

Oklici dedičem
DD 150/2015

Os-1836/16

Pri Okrajnem sodišču v Kamniku je v teku zapuščinski postopek pod št. DD 150/2015 po pok. Angeli
Merčun roj. 29. 5. 1893, nazadnje stanujoči Moste 49,
Komenda in umrli 19. 4. 1969, katere dediči so neznani.
Zapustnici je bilo v postopku denacionalizacije vrnjeno premoženje in po njej je že tekel zapuščinski
postopek pod O 48/69 iz katerega izhaja, da je bila zapustnica ob smrti vdova in da ni imela potomcev, tako da
bi po podatkih sodišča kot zakoniti dediči prišli v poštev
dediči drugega dednega reda sicer bratje in sestre zapustnice oziroma, če je kateri od njih že pokojen, njihovi
potomci (nečaki in nečakinje) oziroma, če tudi teh sorodnikov zapustnica ni imela, potem pridejo kot zakoniti
dediči v poštev dediči tretjega dednega reda in sicer strici in tete oziroma njihovi potomci (bratranci in sestrične).
Iz sklepa o dedovanju O 48/69 z dne 29. 1. 1971
izhaja, da so zakoniti dediči zapustnice: sestri Ivana Pogačar in Frančiška Dobnikar, nečaki Andrej, Franc, Jože,
Janez, Peter in Jakob Pogačar ter nečakinje Marija Ažman, Frančiška Burnik, Terezija Pibernik, Cecilija Kern,
Julijana Jerovšek, Ljudmila Teran, Marija Šorn, Ana Žirovnik in Frančiška Ribnikar. Sodišče ne razpolaga z rojstnimi podatki teh oseb, ne z njihovimi naslovi oziroma
s podatki, ali te osebe glede na potek časa še živijo.
Glede na to sodišče poziva zgoraj navedene osebe
oziroma dediče teh oseb in tudi druge osebe, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču
v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 11. 3. 2016
D 702/2015

Os-2044/16

Josip (Giuseppe) Kocjančič, pok. Matije, neznanega datuma rojstva, neznanega zadnjega bivališča, razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča opr.
št. N 2/2015 in določenim datumom smrti 9. 10. 2015.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču ali skrbnici v enem letu od objave
tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra
Podgornik Tonello, Dekani 209a, Dekani.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 4. 2016
D 4/2015

Os-2077/16

Zapuščinska zadeva po pokojnem Ojo Francu, roj.
26.2.1894, nazadnje stanujoč: Loka 15/17, Črni Kal,
razglašen za mrtvega 1. 1. 1978.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 4. 2016
D 290/2015

Os-2078/16

Zapuščinska zadeva po pokojni Paillet Antoniji, roj.
neznano oziroma najmanj leta 1878, nazadnje stanujoča: neznano, razglašena za mrtvo 4. 10. 1953 v N
63/2014.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 4. 2016
D 439/2015

Os-2079/16

Zapuščinska zadeva po pokojnem Debernardi Antoniu, nazadnje stanujoč: v Gažonu, ki je umrl 30. 11.
1925.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 4. 2016
D 443/2015

Os-2080/16

Zapuščinska zadeva po pok. Metton Ivanu, roj. neznano, nazadnje stanujoč: Spodnje Škofije 18, Škofije, ki
je umrl 29. 12. 1964, razglašen za mrtvega v N 50/2013.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 4. 2016
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D 188/2015

Os-1849/16

Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici Mariji Breznik v zapuščinski zadevi po dne 14. 7. 2015 umrlem
Tomažu Zupančiču, sin Ivana, roj. 13. 7. 1964, nazadnje
stan. Sremiška cesta 4, Krško, podaje naslednji oklic:
Zakoniti dediči III. dednega reda po pokojnem Tomažu Zupančiču roj. 13. 7. 1964, Sremiška cesta 4,
Krško, katerih podatkov sodišče nima, se pozivajo, da
v roku 1 leta od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo svoje
pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 29. 3. 2016
III D 3046/2015

Os-1851/16

V zapuščinski zadevi po pokojnem Primožu Pirnatu, rojenem 17. 5. 1978, umrlem 31. 10. 2015, nazadnje
stanujočem na naslovu Glinškova ploščad 21, Ljubljana,
državljanu Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.
Zapustnik ni napravil oporoke. Ob smrti je bil samski in brez otrok. Zapustil je očeta Srečka Pirnata, ki se
je dedovanju po njem v celoti odpovedal.
Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere osebe
bi prišle v poštev kot zakoniti dediči iz tretjega dednega
reda, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD)
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču
v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski,
na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2016
D 403/2015

Os-2029/16

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po dne 31. 8. 1955 umrlem Remigio (Remigij)
Zavorra, roj. 15.4.1880, iz Prepotto, Italija.
Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo, da postane
zapuščina lastnina Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 4. 2016
D 22/2009

Os-2081/16

Pri Okrajnem sodišču v Postojni je pod opr. št.
D 22/2009 v teku zapuščinski postopek po pokojni Frančiški Kramžar, roj. 29. 11. 1926, iz Neverk 26, ki je umrla
dne 16. 1. 2009.
Po podatkih, s katerimi sodišče razpolaga, je zapustnica napravila oporoko z dne 2. 3. 1992, kjer je določila
dediče svojega premoženja ter volilojemnika. O dedovanju zapustničinega premoženja, ki ni obremenjeno
z volilom je sodišče odločilo s sklepom o dedovanju,
opr. št. D 22/2009 z dne 9. 4. 2009. Odločitev o volilu je
pridržalo do pridobitve podatkov o volilojemniku Francu
Sušlju, roj. 2. 4. 1931, v Neverkah, sedaj neznanega
prebivališča v Kanadi.
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Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona oziroma oporoke, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica na sodni deski
in spletni strani naslovnega sodišča. Po preteku tega
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 20. 4. 2016
D 375/2012

Os-1970/16

Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski
postopek po pok. Srečku Ljubec, sinu Stanislava, roj.
13. 6. 1963, državljanu Republike Slovenije, samskem,
umrlem 30. 5. 2012, nazadnje stan. Podvinci št. 29.
Ker se ne ve ali je kaj pokojnikovih sorodnikov, ki
bi bili poklicani k dedovanju na podlagi zakona, saj pokojnik ni napravil oporoke, sodišče na podlagi prvega in
drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD),
s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave tega oklica ne
bo zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 12. 4. 2016
D 306/2015

Os-2045/16

Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek dne 28. 4. 2015 umrlem zapustniku Petru Ilič, roj.
11. 4. 1954, drž. R. Slovenije, delavcu, nazadnje stan.
Trg 4. julija 25, Dravograd.
Ker sodišču niso znani vsi dediči po zapustniku
Petru Iliču, sodišče poziva vse tiste, ki menijo, da imajo
pravico do zapuščine, da se v enem letu od objave tega
oklica in oklica na sodni deski naslovnega sodišča priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo in zadevo zaključilo
na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 26. 4. 2016

Oklici pogrešanih
N 27/2016

Os-1998/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca: Ivana Caha, pok. Ivana, od Antona, neznanega naslova,
za mrtvega.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njegovem življenju, pa 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 14. 4. 2016
N 29/2016

Os-1999/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca: Iva-
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na Caha, pok. Ivana, od Petra, neznanega naslova, za
mrtvega.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njegovem življenju, pa 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 14. 4. 2016
N 32/2015

Os-2000/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca: Andreja
Bordon, pok. Andreja, neznanega bivališča, za mrtvega.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njegovem življenju, pa 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 14. 4. 2016
N 64/2015

Os-2001/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca: Jožefa Božiča, pok. Mihaela, roj. 20. 4. 1877, neznanega
bivališča v Ameriki, za mrtvega.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 4. 2016
N 66/2015

Os-2002/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca: Ivana
Božiča, pok. Tomaža, roj. 8. 12. 1843, z zadnjim znanim
bivališčem Kastelec 22, Črni Kal, za mrtvega.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njegovem življenju, pa 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 14. 4. 2016
N 72/2015

Os-2003/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešane nasprotne udeleženke: Marije
Škorja, roj. Muha, z zadnjim znanim bivališčem Črni Kal
52, Črni Kal, za mrtvo.
Pogrešano se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njenem življenju, pa se poziva, da to sporo-

čijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 4. 2016
N 90/2015

Os-2004/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za razglasitev pogrešane nasprotne udeleženke: Marije Repič,
vdove Andreja, roj. Oblak, iz Rižane, za mrtvo.
Pogrešano se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njenem življenju, pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 4. 2016
N 126/2015

Os-2068/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za
razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca: Vladimir (Mirko) Juriševič, pok. Nazarija, roj. 14. 6. 1926,
neznanega bivališča, za mrtvega.
Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki
kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 4. 2016
N 53/2015

Os-2069/16

Pred Okrajnim sodiščem v Piranu poteka na predlog
Anje Bradaš Cosenza, Seča 62, Portorož, ki jo zastopa
Nomos rodoslovne raziskave Jasna Rajčević s.p., zoper
nasprotnega udeleženca, pogrešanega Mateja Jermana, rojenega najmanj leta 1903, z zadnjim znanim prebivališčem San Bartolo 424 (Seča 424), zdaj neznanega
bivališča, ki ga po odločbi CSD Piran št. 1221-29/2015
z dne 11. 12. 2015, zastopa skrbnica za posebni primer
Danica Bradaš, Seča 62, Portorož, postopek razglasitve
pogrešane osebe za mrtvo.
O pogrešanemu je znano zgolj to, da je solastnik
parcele št. 5001/1 in parcele št. 5001/2, obe k.o. Sečovlje. Ta vpis v zemljiški knjigi je bil izvršen na podlagi
prodajne pogodbe, sklenjene dne 4. 11. 1924. Skladno
z razpoložljivimi podatki je znano tudi to, da naj bi bila
njegova žena Antonija Jerman.
Pogrešano osebo se poziva, da se oglasi, vse, ki
bi karkoli vedeli o njenem življenju, zlasti pa smrti, pa
se poziva, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Piranu
v roku treh mesecev od objave tega oklica, sicer bo po
poteku tega roka sodišče pogrešano osebo razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 19. 4. 2016
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ul. 39,
2000 Maribor, kot izdajatelj, zavarovalne ponudbe/police, in sicer: police za sklenitev GRAWE avtomobilskega zavarovanja: Agencija CERESA d.o.o.: 1305193,
1305194, 1305195, 1305196, 1305197, 1305758,
1305759, 1305760, 1305761, 1305762, 1305763,
1305764, 1305765, 1305766, 1305767, 1305768,
1305769, 1305770, 1305771, 1305772; Agencija RUMI
d.o.o.: 8554235, 8554236, 8554237, 8560351, 8560352,
8560353; Agencija Mladen Jović s.p.: 8573892; Agencija
ARENA SKUPINA d.o.o.: 8551570. Ob-2148/16
Knez Vilijem, Ulica Sallaumines 3B, Trbovlje, zavarovalno polico, št. 50500062016, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica, d.d. gny-336572
Vetrih Tadej, Na gmajni 4, Vitanje, zavarovalni polici, št. 76400000761, 76400000762, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica, d.d. gnz-336571

Spričevala preklicujejo
Kalizan Senka, Cesta 6. maja 1, Vrhnika, diplomo
Fakultete za pomorstvo in promet, št. 10501, izdana leta
2008. gnd-336568
Skudnik Nika, Center 141a, Črna na Koroškem, indeks, št. 18060444, izdala Filozofska fakulteta, Univerza
v Ljubljani, leto izdaje 2006. gnq-336580
Špiler Maša, Trg svobode 9, Ravne na Koroškem,
indeks, št. 18061549, izdala Filozofska fakulteta UL, leto
izdaje 2006. gno-336557
Šturm Tina, Stara Oselica 66, Sovodenj, indeks,
št. 31140187, izdala Fakulteta za farmacijo, leto izdaje
2014. gnp-336581
Tajner Jurij, Partizanska pot 9, Črnomelj, indeks,
izdala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, leto
izdaje 2016. gnt-336577
Žavbi Helena, Pavšičeva 36, Logatec, diplomo Visoke upravne šole, št. 1305, izdana na ime Žnidaršič
Helena, leto izdaje 2000. gnc-336569

Drugo preklicujejo
Andrič Luka, Obrtniška ulica 16A, Koper - Capodistria, študentsko izkaznico, št. 09995634, izdala Fakulteta za pomorstvo in promet. gnu-336576
Bovha Dominik, Sela 15, Podčetrtek, študentsko
izkaznico, št. 09050254, izdala Fakulteta za pomorstvo
in promet. gnx-336573
CETIS d.d., Čopova 24, Celje, tovorne liste v ladijskem prometu BL št. 893902, 893903, 893904, izdajatelj
Cargo-partner d.o.o. Ljubljana. gnn-336558
Čufar Metod, Struževo 38, Kranj, odločbo o izbrisu
čolna IZ-787, št. 01-08-1512/1-2003, izdala Uprava RS
za pomorstvo, leto izdaje 2003. gnv-336575

Drozg Marjan, Zg. Duplek 156/A, Spodnji Duplek,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500040311010,
izdal Cetis Celje, d.d. gnw-336574
Golubović Zoran, Štrekljeva 24, Maribor, izvod licence št. 013389/001, za vozilo z reg. št. MB LL 015,
izdala OZS. gnp-336556
Kapun Srečko, Gregova ulica 9, Slovenska Bistrica,
odločbo o izbrisu čolna IZ- 1808, št. 3734-25-92/2013/1,
izdala Uprava RS za pomorstvo, leto izdaje 2013.
gns-336578
MATEJ HRASTELJ, S.P., Ivanjski Vrh 19, Spodnji
Ivanjci, izvod licence št. 010548/002, za vozilo MAN,
reg. št. MB NL-195, izdala Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnn-336583
Omersa Dimitrij, Borovška cesta 74 B, Kranjska
Gora, diplomo, izdala Fakulteta za arhitekturo, Univerza
v Ljubljani, leto izdaje 1980. gnq-336555
Šlamberger Sebastijan, Laporje 29, Laporje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500005972001, izdal
Cetis Celje, d.d. gno-336582
ŠTRUKELJTRANS d.o.o., Volče 18, Košana, izvod licence št. 014173/001, za vozilo DAF, reg. št. PO
CF-997, veljavnost 16. 3. 2021. gnr-336579
TAG TRANS PREVOZNIŠTVO D.O.O., CELOVŠKA CESTA 280, Ljubljana, izvod licence
št.GE005056/03057/006, za vozilo mercedes - actros,
reg. št. LJ 79 6RT, veljavnost 5. 7. 2016. gnl-336560
TAG TRANS PREVOZNIŠTVO D.O.O., CELOVŠKA CESTA 280, Ljubljana, izvod licence št.
GE005056/03057/009, za vozilo mercedes-actros, reg.
št. NM 76 62T, veljavnost 5. 7. 2016. gnk-336561
TAG TRANS PREVOZNIŠTVO D.O.O., CELOVŠKA CESTA 280, Ljubljana, izvod licence št.
GE005056/03057/012, za vozilo mercedes-actros, reg.
št. LT-94 9MK. veljavnost 5. 7. 2016. gnj-336562
TAG TRANS PREVOZNIŠTVO D.O.O., CELOVŠKA CESTA 280, Ljubljana, izvod licence št.
GE005056/03057/013, za vozilo mercedes-actros, reg.
št. NM 76 06T, veljavnost 5. 7. 2016. gni-336563
TAG TRANS PREVOZNIŠTVO D.O.O., CELOVŠKA CESTA 280, Ljubljana, izvod licence št.
GE005056/03057/016, za vozilo MAN, reg. št.
LJ18-1EE, veljavnost 5. 7. 2016. gnh-336564
TAG TRANS PREVOZNIŠTVO D.O.O., CELOVŠKA CESTA 280, Ljubljana, izvod licence št.
GE005056/03057/018, za vozilo mercedes-actros, reg.
št. LJ-83 4AP, veljavnost 5. 7. 2016. gng-336565
TAG TRANS PREVOZNIŠTVO D.O.O., CELOVŠKA CESTA 280, Ljubljana, izvod licence št.
GE005056/03057/019, za vozilo MAN, reg. št. LJ
N5-01X, veljavnost 5. 7. 2016. gnf-336566
TAG TRANS PREVOZNIŠTVO D.O.O., CELOVŠKA CESTA 280, Ljubljana, izvod licence št.
GE005056/03057/021, za vozilo MAN, reg. št. LJ
X5-46E, veljavnost 5. 7. 2016. gne-336567
VILI FIJAVŽ s.p., Bukovlje 10, Stranice, izvod licence št. 0111511/058, za vozilo MAN, reg. št. CE FL-443,
veljavnost 1. 11. 2017. gnm-336559
Žana Jovanović s.p., Kvedrova cesta 15, Ljub
ljana, izvod licence, št. 011642/001, za vozilo reg. št.
LJ ED-771 M.A.N., velja do 20. 9. 2012. gnb-336570

Stran

1120 /

Št.

35 / 13. 5. 2016

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

VSEBINA

Javni razpisi

1059

Javne dražbe

1097

Razpisi delovnih mest

1098

Druge objave

1100

Evidence sindikatov

1113

Zavarovanja terjatev

1114

Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

1115
1115
1115
1116
1117

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1119
1119
1119
1119

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Internet:
www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

