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Javni razpisi

Št. 3310-38/2016/2 Ob-2637/16

Na podlagi 51.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 
in 32/15) in 16. člena 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) minister za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije izdaja

sklep
o razveljavitvi 3. javnega razpisa za podukrep  

4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  
za leto 2016

I. Razveljavi se 3. javni razpis za podukrep 4.1 Pod-
pora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, 
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/16 z dne 
10. 6. 2016.

II. Sklep o razveljavitvi začne veljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 3310-45/2015/3 Ob-2635/16

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona 
o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 
in 38/10 – ZUKN) izdaja Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana

popravek
javnega razpisa iz naslova podukrepa  

6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete  
za leto 2016

V javnem razpisu za podukrep 6.1 Pomoč za zagon 
dejavnosti za mlade kmete za leto 2016, objavljenem 
v Uradnem listu RS, št. 42/16, se v Prilogi 1: Seznam ob-
čin s stopnjo registrirane brezposlenosti, za podatkom:

“
Žalec 13,8

“
doda naslednje podatke:
“

Železniki 5,3
Žetale 7,7
Žiri 4,5
Žirovnica 7,8
Žužemberk 6,6

“.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 4300-25/2016 Ob-2627/16

Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regional-
ni 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 nadalj-
njem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) 
št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za 
rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289, 
v nadaljnjem besedilu: Uredba 1301/2013/EU), 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 be-
sedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 
– ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 65/14 – 
ZVRS-H 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 /ZIPRS1617/ (Uradni list RS, št. 96/15), 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (DP2016) 
(Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slove-
nije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike 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 in 36/16), Partnerske-
ga 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, v nada-
ljevanju: OP 2014–2020), Odloka o izvedbenem načrtu 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezij-
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ske politike za programsko obdobje 2014–2020 (Ura-
dni list RS, št. 35/16), Uredbe o enotni metodologiji 
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) in 
odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije 
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi Orga-
na upravljanja za sklade evropske kohezijske politike, 
št. 3-1/2/MGRT/0 za: »Javni razpis za izbor operacij za 
učne izdelovalne laboratorije – demonstracijski projek-
ti«, z dne 13. 7. 2016, Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za izbor operacij za učne izdelovalne  

laboratorije – demonstracijski projekti
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-

ska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja 
v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne 
osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno 
gospodarsko rast« in prednostne naložbe »Spodbujanje 
podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske 
izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih 
podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega progra-
ma za izvajanje evropske kohezijske politike je prispe-
vati k: Specifičnemu cilju navedene prednostne naložbe, 
ki je »Povečanje dodane vrednosti MSP«.

1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega or-
gana, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljevanju: MGRT).

2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa za izbor 
operacij, opis izvedbe ter regija izvajanja

2.1. Namen in cilj javnega razpisa za izbor operacij
Namen javnega razpisa za izbor operacij je spod-

buditi nastanek oziroma vzpostavitev in delovanje učnih 
izdelovalnih laboratorijev za razvoj učinkovitih rešitev 
na področju energetske učinkovitosti in učinkovite rabe 
virov ter spodbujanje invencij in inovativnih rešitev z za-
gotavljanjem dostopa do digitalne in tehnične izdelave 
izdelkov ali storitev na tem področju z uporabo tehno-
loške opreme ter na tak način vzpostavitev pogojev za 
stimulativno okolje, ki bo ustvarjalo sinergijske učinke 
povezovanja gospodarske in izobraževalne sfere za 
večjo konkurenčnost gospodarstva. S tem javnim raz-
pisom bodo podprte operacije oziroma predstavitveni 
projekti, s katerimi poskusno uvajamo koncept učnih 
izdelovalnih laboratorijev kot nadgradnjo podpornega 
okolja za podjetništvo.

Predstavitveni projekti bodo namenjeni pospeše-
vanju uvajanja digitalne in tehnične izdelave izdelkov ali 
storitev učnih izdelovalnih laboratorijev, širjenju rezul-
tatov raziskav in dobrih praks, ki prinašajo energetsko 
učinkovite rešitve in rešitve z vidika učinkovitosti virov za 
podjetja in skupnost. Prav tako bodo namenjeni name-
stitvi in uporabi opreme za tehnično in digitalno izdelavo 
ter usposabljanje, mentoriranje in svetovanje.

Cilji javnega razpisa za izbor operacij so:
– spodbujanje nastanka oziroma vzpostavitve in 

delovanja učnih izdelovalnih laboratorijev, ki omogočajo 
pridobivanje znanja in veščin o tehnični in digitalni izde-
lavi izdelkov, ki vplivajo na večjo energetsko učinkovitost 
in učinkovitost virov v podjetjih in skupnosti,

– uvedba inovativnega pristopa pri pridobivanju in 
povečanju kompetenc vseh zainteresiranih deležnikov 
v procesih usposabljanja za uporabo opreme za tehnič-
no in digitalno izdelavo izdelkov ter s pomočjo prenosa 

in izmenjave znanja med podjetji in skupnostjo vplivati 
na optimizacijo poslovnih procesov z namenom poveča-
nja energetske učinkovitosti in učinkovitosti virov,

– zagotoviti vsem zainteresiranim pod enakimi po-
goji (širši javnosti, podjetjem itd.) odprt dostop do zna-
nja, uporabe prostorov, opreme in orodij,

– krepitev skupnostnega pristopa v delovanju uč-
nih izdelovalnih laboratorijev, ki lahko vključujejo različ-
ne ciljne skupine (npr. izdelovalce, inženirje, dizajnerje, 
programerje, mentorje (vključno z mentorji iz podjetij), ki 
svoja mentorstva opravljajo brezplačno in drugih),

– inkubiranje potencialnih podjetniških aktivnosti, ki 
imajo potencial rasti izven okolja učnega izdelovalnega 
laboratorija, ter zagotoviti ustrezno tehnološko opremo 
za usposabljanje zaradi tehnoloških sprememb v po-
slovnih procesih in za zvišanje konkurenčne sposobno-
sti z razvijanjem novih tehnoloških in digitalnih pristopov 
in tehnologij, inovacij in raziskovanj,

– doseganje učinkov izvajanja usposabljanj v učnih 
izdelovalnih laboratorijih glede odzivanja na potrebe 
delodajalcev po novih znanjih, ki so potrebna za uvaja-
nje novih tehnologij ali sprememb poslovnih procesov 
zaradi doseganja energetske učinkovitosti in učinkovite 
rabe virov,

– nudenje podpore MSP, ki se povezujejo z javno 
izobraževalno infrastrukturo pri izvajanju procesnih iz-
boljšav, ki jih narekuje njihov pro izvodni ali storitveni 
proces, ter posledično doseganje pozitivnih učinkov na 
skupnost in družbo v celoti,

– ustvariti okvir za začetek delovanja ekosistema 
učnih izdelovalnih laboratorijev, ki se bodo kot skupno-
stno okolje lahko vključili v globalne mreže.

2.2. Predmet javnega razpisa za izbor operacij
Predmet javnega razpisa za izbor operacij je so-

financiranje najmanj treh učnih izdelovalnih laborato-
rijev kot predstavitvenih projektov, ki bodo prispevali 
k energetsko učinkovitim rešitvam in rešitvam učinkovite 
rabe virov v MSP, ki so posledica izvajanja inovativne-
ga načina usposabljanja in prenosa znanja s področja 
tehničnega in digitalnega izdelovanja ter omogočanje 
podjetjem in skupnosti dostop do teh znanj, prostorov 
in orodij, s hkratno krepitvijo skupnostnega načina de-
lovanja za notranjo rast učnih izdelovalnih laboratorijev 
in možnostjo vključevanja v globalne mreže izdelovalnih 
laboratorijev.

Predmet javnega razpisa je torej sofinanciranje:
– nakupa tehnološke opreme za tehnično in digital-

no izdelavo izdelkov,
– izvajanja usposabljanj za uporabo opreme ter 

izvajanje mentorstva in svetovanj na inovativen način, 
z namenom krepitve veščin, znanj in kompetenc na po-
dročju tehnične in digitalne izdelave izdelkov in izvajanja 
storitev, ki imajo lahko pozitiven vpliv na energetsko 
učinkovitost in učinkovitost virov v podjetjih in skupnosti,

– inkubiranje podjetniških aktivnosti,
– prenosa znanj na podjetja in skupnost z name-

nom krepitve konkurenčnosti gospodarstva.
Dejavnost vzpostavitve učnih izdelovalnih laborato-

rijev se bo v funkciji podpornega okolja izvajala v javnih 
zavodih, ki so ustanovljeni kot šolski centri. V skladu 
z namenom predstavitvenih projektov lahko vzposta-
vitev učnega izdelovalnega laboratorija traja največ do 
dveh let. Po tem obdobju mora učni izdelovalni labora-
torij zagotoviti trajnost operacije. Trajnost operacije mora 
biti razvidna iz investicijske dokumentacije.

2.3. Regija izvajanja
Operacije se bodo izvajale v obeh kohezijskih re-

gijah, in sicer v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 
v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija, od tega bosta 
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v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija izbrani najmanj 
2 operaciji (predstavitvena projekta), v Kohezijski re-
giji Zahodna Slovenija pa najmanj 1. Prijavitelji bodo 
upravičeni do sredstev tiste kohezijske regije, kjer bodo 
izvajali aktivnosti operacije (kjer ima upravičenec sedež 
oziroma poslovno enoto, kjer se bodo izvajale aktivnosti 
operacije v celoti).

Razmerje financiranja po posameznih kohezijskih 
regijah:

– v primeru Kohezijske regije Vzhodna Slovenija 
je delež prispevka skupnosti 75 %, delež nacionalnega 
prispevka je 25 %,

– v primeru Kohezijske regije Zahodna Slovenija 
je delež prispevka skupnosti 70 %, delež nacionalnega 
prispevka je 30 %.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1. Splošni pogoji
– Na javnem razpisu lahko kandidirajo javni zavodi, 

ki so ustanovljeni kot šolski centri.
– Iz finančne konstrukcije investicijskega projekta 

mora biti razvidno, da ima prijavitelj zaprto finančno 
konstrukcijo. Zapiranje finančne konstrukcije z leasin-
gom ni dovoljeno.

– Prijavitelj mora zagotoviti, da bo imela dostop do 
sofinancirane tehnološke opreme in znanja širša javnost 
in da bo oprema uporabljena v javnem interesu.

3.2. Ostali pogoji
– Za izvajanje te operacije mora biti zagotovljena 

ločena računovodska evidenca. Stroški se ločeno vo-
dijo za operacijo v skladu z Navodili OU o upravičenih 
stroških.

– Učni izdelovalni laboratoriji morajo ustrezati 
osnovnim načelom delovanja učnih izdelovalnih labo-
ratorijev, v skladu s točko 1.3. razpisne dokumentacije. 
Prijavitelj mora v investicijski dokumentaciji opredeliti ak-
tivnosti izvajanja operacije na način, da lahko omogoča-
jo (1) pridobivanje znanja in veščin o uporabi ustreznih 
orodij za tehnično in digitalno izdelavo izdelkov, (2) za-
gotovitev odprtega dostopa do znanja, prostorov in oro-
dij tako podjetjem, kot tudi širši skupnosti, (3) inkubiranje 
podjetniških aktivnosti, ki imajo potencial rasti izven 
okolja učnega izdelovalnega laboratorija, (4) spremljanje 
doseganja učinkov izvajanja usposabljanja v okviru uč-
nih izdelovalnih laboratorijev na povečanje kompetenc, 
mednarodno dimenzijo.

– V primeru, ko prijavitelj izvaja svoje dejavnosti na 
več lokacijah v eni kohezijski regiji, se upoštevajo vse 
lokacije, skladno z razmejitvijo med Kohezijsko regijo 
Vzhodna Slovenija in Kohezijsko regijo Zahodna Slove-
nija.www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_ %20statistic-
ne_obcine.xls.

– Pri nakupu opreme in naročilu storitev zunanjih iz-
vajalcev morajo biti dobavitelji izbrani skladno z veljavno 
zakonodajo, ki ureja javno naročanje.

– Skladno z opredelitvijo investicij v Uredbi o enotni 
metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (UEM), se operacija obravnava 
kot investicijski projekt.

– Poslovni model učnega izdelovalnega laboratorija 
mora biti opisan v investicijski dokumentaciji.

– Učni izdelovalni laboratorij mora zagotoviti traj-
nost operacije po zaključku sofinanciranja.

– Prijavitelji morajo v vlogi navesti, kako bodo pri-
spevali h kazalnikom, ki jih morajo spremljati na operaciji 
in so naslednji: »število podprtih sub jektov podpornega 
okolja za MSP« in »število podjetij, vključenih v podjetni-
ško skupnost, ki jo ustvarijo učni izdelovalni laboratoriji«.

3.3. Skladnost s pravili državnih pomoči
Operacije ne predstavljajo državne pomoči.

3.4. Upravičenci/ciljne skupine
Upravičenci so javni zavodi, ustanovljeni kot šolski 

centri.
Ciljne skupine: MSP in potencialni podjetniki.
4. Pogoji za ugotavljanje upravičenosti, merila za 

ocenjevanje in način izbora
4.1. Pogoji za ugotavljanje upravičenosti
Operacije bodo morale poleg ostalih pogojev izpol-

njevati naslednje pogoje za upravičenost:
1) usklajenost s cilji/rezultati na ravni prednostne 

osi oziroma prednostne naložbe,
2) realna izvedljivost v obdobju ter ustreznost upra-

vičencev,
3) izkazovanje pripravljenosti za izvedbo, vključno 

z zaprto finančno konstrukcijo,
4) umestitev v specifični cilj prednostne naložbe.
4.2. Merila za ocenjevanje vlog
1) ocena kakovosti in izvedljivosti operacije: re-

ference/izkušnje prijavitelja, kakovost investicijskega 
programa operacije, inovativnost poslovnega modela 
– učnega izdelovalnega laboratorija, ciljna usmerjenost 
investiranja v doseganje energetske učinkovitosti in/ali 
učinkovite rabe snovne učinkovitosti virov v podjetjih, 
35 točk

2) potencial pokritosti populacije: možnost dosega-
nja kritične mase podjetij z namenom uvajanja inova-
tivnih procesov in postopkov za doseganje energetske 
učinkovitosti ali učinkovite rabe virov v podjetjih, kako-
vost analize trga, 20 točk

3) širši družbeni vpliv oziroma odgovor na družbene 
izzive: prispevek inovativnega modela skupnostnega 
pristopa k notranji rasti ciljnih podjetij in krepitvi skupno-
sti izdelovalcev, sposobnost prenosa energetsko učinko-
vitih rešitev in rešitev učinkovite rabe virov na podjetja, 
vzpostavitev okvira (ekosistema) za zagotavljanje traj-
nostnih poslovnih rešitev v podjetjih, na katera se pre-
našajo znanje, izkušnje, inovacije ter inventivne rešitve 
iz učnega izdelovalnega laboratorija, 20 točk

4) stopnja inovativnosti predlagane operacije: ino-
vativnost oziroma inventivnost operacije, aktivnosti za 
vključitev v globalno mrežo izdelovalnih laboratorijev, 
kontinuirano uvajanje novosti, 25 točk.

Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-
stavni del razpisne dokumentacije. Prag števila točk, 
nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 50 ali več 
točk. V nobenem primeru vloga vlagatelja, ki je prido-
bila manj kot 50 točk, ne more pridobiti sofinanciranja. 
Operacije se bodo ocenjevale za vsako kohezijsko regijo 
posebej.

4.3. Postopek izbora
Postopek izbora se deli na postopek preverjanja 

pogojev javnega razpisa za izbor operacij in postopek 
ocenjevanja.

Postopek izbora bo vodila strokovna komisija za 
vodenje postopka javnega razpisa, ki jo je s sklepom 
imenoval minister za gospodarski razvoj in tehnologijo 
(v nadaljevanju: strokovna komisija).

Strokovna komisija poda predlog o izboru v odloča-
nje ministru za vse formalno popolne in vsebinsko ustre-
zne vloge, ki so pri ocenjevanju presegle prag 50 točk. 
V primeru, da pridobi več vlagateljev 50 ali več točk, kot 
je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti 
prijavitelji, ki so pridobili več točk. V primeru enakega 
števila točk imajo prednost tista podporna okolja oziro-
ma učni izdelovalni laboratoriji, ki so pridobila več točk 
pri merilu stopnja inovativnosti predlagane operacije, 
nato potencial pokritosti populacije, nato ocena kakovo-
sti in izvedljivosti operacij in nazadnje širši družbeni vpliv 
oziroma odgovor na družbene izzive.



Stran 1702 / Št. 50 / 15. 7. 2016 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Minister sprejme končno odločitev s sklepom o odo-
britvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge.

4.4. Dopolnitev vlog
Strokovna komisija bo predvidoma v osmih dneh 

od odpiranja vlog pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih 
vloge ne bodo popolne, da jih dopolnijo.

Strokovna komisija bo ocenjevala formalno popol-
nost vloge in vsebinsko ustreznost vloge. Strokovna 
komisija lahko v fazi ocenjevanja formalne popolnosti 
enkrat pozove vlagatelja k dopolnitvi vloge. Formalna 
popolnost vloge tako še ne pomeni, da vloga izpolnjuje 
vse pogoje, določene z javnim razpisom, ki se ocenjuje 
šele v drugi fazi ocenjevanja. Prijavitelj v dopolnitvah ne 
sme spreminjati:

– višine zaprošenih sredstev,
– tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifi-

kacije predmeta vloge,
– tistih elementov vloge, ki so predmet ocenjevanja 

na podlagi razpisnih meril.

Če prijavitelj ne posluje s štampiljko, mora to napisati.
Na glede na prejšnjo točko sme izključno prijavitelj 

ob pisnem soglasju neposrednega uporabnika držav-
nega proračuna popraviti očitne računske napake, ki 
jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju vlog. Pri tem se 
višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.

Vloga, ki ne bo dopolnjena v skladu s pozivom za 
dopolnitev, bo zavržena. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev 
iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne. 
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih prijavitelj 
posebej označi kot poslovno skrivnost. Podrobnejše in-
formacije o zavržbi in zavrnitvi vlog so v točkah 2.25 in 
2.26 razpisne dokumentacije.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis

Okvirna višina sredstev po tem razpisu znaša naj-
več do 1.855.350,00 EUR, od tega za Kohezijsko regijo 
Vzhodna Slovenija 1.367.100,00 EUR in za Kohezijsko 
regijo Zahodna Slovenija 488.250,00 EUR.

Razdelitev po proračunskih postavkah in proračunskih letih je naslednja:

PP 2016 2017 Skupaj
160059 – Socialno podjetništvo – 14 – 20 – V Slovenija – EU udeležba 733.107,00 292.218,00 1.025.325,00
160060 – Socialno podjetništvo – 14 – 20 – V Slovenija – slovenska 
udeležba 244.369,00 97.406,00 341.775,00
160061 – Socialno podjetništvo – 14 – 20 – Z Slovenija – EU udeležba 244.369,00 97.406,00 341.775,00
160062 – Socialno podjetništvo – 14 – 20 – Z Slovenija – slovenska 
udeležba 104.729,57 41.745,43 146.475,00

Sredstva se dodelijo v obliki subvencij. Višina so-
financiranja je 100 %. Maksimalna višina subvencije 
je 488.250,00 EUR v Kohezijski regiji Zahodna Slo-
venija in 683.550,00 EUR v Kohezijski regiji Vzhodna 
Slovenija.

Razmerje financiranja po posameznih kohezijskih 
regijah:

– v primeru Kohezijske regije Vzhodna Slovenija 
je delež prispevka skupnosti 75 %, delež nacionalnega 
prispevka je 25 %,

– v primeru Kohezijske regije Zahodna Slovenija 
je delež prispevka skupnosti 70 %, delež nacionalnega 
prispevka je 30 %.

MGRT si pridržuje pravico do objave dodatnega 
roka za posredovanje vlog, kolikor se vsa razpoložljiva 
sredstva ne bodo dodelila v prvem roku.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporeje-
na, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega na-
črtovanega subvencioniranja opredeljenega v finančni 
konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do 
subvencije.

Dinamika sofinanciranja operacije bo določena 
s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in iz-
branim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti 
od finančnega načrta prijavitelja in od razpoložljivosti 
proračunskih sredstev.

Izplačila MGRT so odvisna od razpoložljivosti pro-
računskih sredstev. Kolikor bi bile ukinjene ali zmanj-
šane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko 
MGRT razveljavi javni razpis in izdane sklepe o so-
financiranju, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju 
določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. 
Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom 
MGRT se šteje, da odstopa od vloge oziroma od po-
godbe o sofinanciranju.

Višina razpisanih sredstev se lahko poveča z ob-
javo spremembe javnega razpisa o povečanju sred-
stev v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o odobritvi 
sredstev.

6. Obdobje upravičenosti (obdobje, v katerem 
morajo biti porabljena dodeljena sredstva, predviden 
datum začetka upravičenosti in zaključka upraviče-
nosti)

Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov se prič-
ne z oddajo vloge na razpis za izbor operacij. Za sofi-
nanciranje se upoštevajo upravičeni stroški in izdatki, 
ki so nastali in so plačani od datuma oddaje vloge do 
datuma izstavitve zadnjega zahtevka za sofinanciranje 
oziroma najkasneje do 30. 10. 2017. Javni izdatki za 
nastale upravičene stroške lahko nastanejo do 31. 12. 
2017. Aktivnosti na operaciji lahko trajajo do konca šol-
skega leta 2017/2018, to je do 30. 6. 2018.

Osnova za izplačilo sredstev so zahtevki upravi-
čenca za izplačilo sredstev, ki se praviloma izstavljajo 
do:

– v letu 2016: 31. 10. 2016,
– v letu 2017: 31. 10. 2017.
7. Vsebina in priprava vloge na javni razpis za 

izbor operacij
Vloga je popolna, če vsebuje vse pravilno in popol-

no izpolnjene naslednje sestavine:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– razdelitev upravičenih stroškov po kategorijah,
– izjavo prijavitelja o strinjanju z razpisnimi pogoji,
– potrjeno investicijsko dokumentacijo skladno 

z zahtevami iz UEM (DIIP, IP).
Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lah-

ko vlagatelji prevzamejo brez plačila na spletni strani 
MGRT: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_
do_sredstev/
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Prijavni obrazec s seznamom stroškov: obrazec, 
ki je priloga k razpisni dokumentaciji, obvezno izpolnite 
in posredujte v tiskani obliki. Tiskani prijavni list potrdite 
s podpisom in štampiljko ter ga predložite v vlogi.

Vsebina vloge mora biti predložena v fizični obliki.
8. Upravičeni stroški in financiranje
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani 

s posamezno podprto operacijo. Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa opreme,
– stroški plač zaposlenih, povezanih z izvedbo ope-

racije,
– stroški informiranja in obveščanja,
– stroški storitev zunanjih izvajalcev.
Stroški plač lahko predstavljajo največ do 10 % 

v celotnih upravičenih stroških operacije.
Dokazila za upravičene stroške se preverjajo v skla-

du z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških 
za programsko obdobje 2014–2020. Prispevek realiza-
cije upravičenih stroškov k ciljem operacije se preverja 
s poročili, ki jih je upravičenec dolžan posredovati ob 
posredovanju zahtevka za izplačilo na posredniški or-
gan. Vsebina poročila je predpisana v prilogi 3 k vzorcu 
pogodbe v razpisni dokumentaciji.

Stroški opreme
Izdatki nakupa, uporabe in vzdrževanja opreme so 

upravičeni, če so skladni s cilji operacije.
Nakup rabljene opreme ni upravičen strošek.
Nakup opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravi-

čene stroške, je dovoljena le od tretjih oseb, v skladu 
zakonodajo s področja javnega naročanja.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, 
razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV.

Prav tako med upravičene stroške ne spada nakup 
vozil za cestni prevoz tovora v komercialnem cestnem 
tovornem prevozu.

Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukci-
je subvencioniranih stroškov z leasingom ni dovoljeno. 
Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne sme 
pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru 
ugotovitve dvojnega financiranja stroškov javnega za-
voda iz različnih javnih virov, lahko ministrstvo prekine 
izplačevanje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva 
vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti, 
vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
nakazila do dneva vračila.

Ministrstvo si pridružuje pravico, da pozove prijavi-
telja na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem 
strošku. Če se izkaže, da strošek ni realen oziroma ni 
nujno potreben za razvoj projekta v časovnem obdobju 
upravičenih stroškov, ga lahko tudi izloči.

Prejemniki sredstev po tem javnem razpisu so pri 
porabi sredstev, pridobljenih na podlagi tega javnega 
razpisa, zavezani k upoštevanju Zakona o javnem na-
ročanju. Dokumentacija postopka izbora in sklenjena 
pogodba je predložena zahtevku za izplačilo v katerem 
se izdatek uveljavlja. V primeru neupoštevanja tega 
načela, lahko pride do zavrnitve zahtevka za izplačilo.

9. Zahteve glede informiranja in obveščanja javno-
sti, 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.

10. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno 
financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom 
Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.

11. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji in spremljanja ter evidentiranja operacije: upravi-
čenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne original-
ne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati 
vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih 
preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno 
zakonodajo. Dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih 
operacije zagotavlja upravičenec v skladu s 140. čle-
nom Uredbe 1303/2013/EU ter v skladu z nacionalno 
zakonodajo.

12. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o operaciji nadzornim organom: upravičenec bo moral 
omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor 
nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje teme-
lji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. 
Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega 
organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, re-
vizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih 
nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: 
nadzorni organi). Podrobnejša določila so v točki 2.18. 
razpisne dokumentacije.

13. 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 dis-
kriminacijo, 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 za-
konodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih mo-
žnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU. Upravičenec 
bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom 
trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske 
Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovo-
sti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača 
v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.

14. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti: oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 
z vsebino javnega razpisa in da se z njegovimi pogoji 
strinja. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so in-
formacije 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 raz-
krite oziroma dostopne javnosti. Podrobnejša določila so 
v točki 2.14. razpisne dokumentacije.

15. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov ope-
racije: kolikor je to relevantno, veljajo določila o spre-
mljanju prihodkov na operaciji v skladu z 61. členom 
Uredbe 1303/2013/ES.

16. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja do-
seganja ciljev in kazalnikov operacije: upravičenec bo 
za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno 
s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 
6. členom ter Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan 
spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o dose-
ganju ciljev in kazalnikov operacije. Kazalniki, ki jih je 
upravičenec dolžan zbirati za namene spremljanja in 
vrednotenja operacije, so navedeni v vzorcu pogodbe 
o sofinanciranju (priloga k Navodilom za prijavo na javni 
razpis).

17. Omejitve glede sprememb operacije v skladu 
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: upravičenec bo 
moral z vidika trajnosti operacije upoštevati določila 
71. člena Uredbe 1303/2013/ES. Kolikor nastopi kakr-
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šnakoli sprememba po tem členu, je upravičenec dolžan 
vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski 
račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republi-
ke Slovenije, sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim 
ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.

18. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti

Kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni se-
znanil 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 infor-
macije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan 
razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev MGRT o dodelitvi 
sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem 
javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponareje-
ne listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan 
vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi 
obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upra-
vičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. 
Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot 
goljufija in bo MGRT postopal skladno s Strategijo OU 
za boj proti goljufijam Cilja Naložbe za rast in delovna 
mesta za programsko obdobje 2014–2020, objavljene na 
spletni povezavi http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/na-
vodila/strategija-ou-za-boj-proti-goljufijam_koncna-verzi-
ja23022016.pdf.

Kolikor ministrstvo kadarkoli v času postopka javne-
ga razpisa, ali kasneje ugotovi, da prijavitelj/upravičenec 
ne izpolnjuje več pogojev, se pogodbe s prijaviteljem 
ne sklene, sklep o izboru pa razveljavi, od že sklenjene 
pogodbe pa odstopi in od prijavitelja zahteva vračilo 
morebiti že izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi.

19. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno 
uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni 
iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, 
ni dovoljeno. Podrobnejša določila so v tč. 2.25 razpisne 
dokumentacije.

20. Oddaja vlog
Prijavitelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti na 

naslov Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljub ljana ali dostavi osebno 
v glavno pisarno, od ponedeljka do četrtka med 9. in 
15.30 oziroma vsak petek med 9. in 14.30.

Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom: 
»Ne odpiraj – UIL/2016«. Neposredna predložitev vlog 
na sedežu Ministrstva za gospodarski razvoj in teh-
nologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljub ljana, v glavni pisarni 
ministrstva, vsak delovni dan med 9. in 15.30, v petek 
med 9. in 14.30.

21. Rok za predložitev vlog
Rok za predložitev vlog je: 15. 8. 2016.
Pravočasnost prispele vloge je razvidna iz poštne-

ga žiga, odtisnjenega na ovojnici, ki za obravnavo ne 
sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. 
V primeru neposredne predložitve vloge na sedežu mi-
nistrstva pa datum, vpisan na potrdilu ministrstva o pre-
jemu pošiljke. Vloge, ki ne bodo pravočasne, se kot 
prepozne zavržejo s sklepom.

22. Datumi odpiranj vlog: odpiranje se bo izvedlo 
v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predlo-
žitev vlog. Odpiranje vlog ni javno.

23. Obveščanje o izboru
Strokovna komisija bo obravnavala vse pravoča-

sne, formalno popolne in ustrezne vloge. MGRT bo 

najkasneje v roku 60 dni od roka za odpiranje vlog, po-
sredovalo vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi 
subvencije.

Rezultati javnega razpisa za izbor operacij so in-
formacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni 
strani MGRT.

Zoper sklep MGRT pritožba ni dovoljena. Zoper 
sklep o odobritvi oziroma neodobritvi subvencije je mo-
žno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike 
Slovenije. Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni od 
prejema in poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se 
šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in do-
datne informacije

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, bese-
dilo javnega razpisa, podrobnejša merila za izbor upra-
vičencev s točkovnikom, vzorec prijavnega lista, vzorec 
pogodbe o sofinanciranju, vzorec zahtevka za izplačilo, 
vzorec poročila o izvajanju operacije.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki 
na sedežu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehno-
logijo in na spletni strani: www.mgrt.gov.si. Vse ostale 
informacije dobite na tel. 01/400-33-47 in na e-pošti: 
nena.dokuzov@gov.si.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 5100-12/2016-1 Ob-2614/16

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)fi-
nanciranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja razisko-
valne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 
96/3, 100/13 – popr. in 92/14; v nadaljevanju: Pravilnik 
o postopkih) in v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raz-
iskovalni 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; v nadaljevanju: Zakon) ter 
Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v znano-
sti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Turčije (Uradni list RS-MP, št. 59/03), Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega 

sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko 
Turčijo v letih 2017–2019

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

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje med-

sebojnih obiskov slovenskih in turških raziskovalcev, 
ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v 
nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2017–2019 na 
vseh področjih znanosti.

Bilateralni projekti trajajo tri leta. V okviru tega raz-
pisa sodelujeta Republika Slovenije in Republika Turčija.

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

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

razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v re-
gister zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter;

– izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raz-
iskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije ter;

– izvajajo s strani agencije sofinancirane programe 
oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega razisko-
vanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. 
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sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na po-
dročju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo 
osnovni vir financiranja raziskav.

4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okre-
piti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko 
Turčijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev ter 
povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na raz-
pise okvirnih programov Evropske unije na področju 
raziskav in tehnološkega razvoja.

5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega pro-

jekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega 
projekta kot jih določajo Zakon, Pravilnik o postopkih 
in Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja po-
gojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, 
št. 41/09 in 72/11). Vsi navedeni dokumenti so sestavni 
del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni 
strani agencije. Mejna vrednost vsote A1+A2+A3, ki jo 
mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralne-
ga projekta, je za vse vede enaka 1. Predlagani vodje 
projekta, ki niso člani nobene programske skupine, 
lahko vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov 
v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D-J/2016, obja-
vljen na spletni strani agencije in ga do 29. 9. 2016 
do 15. ure oddajo po elektronski pošti na naslov raz-
pisi-bilaterala@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec 
z oznako »Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-
raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo 
in Republiko Turčijo v letih 2017–2019 – podatki za 
vpetost« mora biti oddan tudi po običajni pošti, na 
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, ravno tako do 
29. 9. 2016 (poštni žig). Agencija bo upoštevala podat-
ke iz teh obrazcev samo v primeru, če predlagani vodja 
ni vključen v programsko skupino in ob zaključku raz-
pisa ne dosega pogoja A1+A2+A3≥1. Pri bilateralnem 
projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. 
Slovenski in turški vodja morata vložiti prijavi praviloma 
istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji 
(v Republiki Turčiji: TUBITAK, www.tubitak.gov.tr, kon-
taktna oseba gospod Oguz Ozkan, naslov elektronske 
pošte: oguz.ozkan@tubitak.gov.tr).

6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Strokovna komisija za ocenjevanje, ki jo imenu-

je direktor agencije, oceni prispele in veljavne prija-
ve projektov, skladno s 128. členom Pravilnika o po-
stopkih in Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, 
št. 6319-2/2013-25, z dne 25. 1. 2016, št. 6319-2/2013-26, 
z dne 4. 3. 2016 in št. 6319-2/2013-27, z dne 4. 3. 2016.

Seznam prijav projektov z ocenami agencija preko 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republi-
ke Slovenije preda slovenskemu delu delegacije med-
narodnega pooblaščenega telesa, imenovano Skupna 
komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje med 
Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (v nadaljnjem 
besedilu: skupna komisija). Skupna komisija ob upo-
števanju meril javnega razpisa v Republiki Sloveniji in 
javnega razpisa v Republiki Turčiji na zasedanju obrav-
nava s strani obeh držav prispele in ocenjene prijave 
projektov in na podlagi danih pooblastil sprejme finanč-
no ovrednoten izbor prijav v podpisanemu dokumentu, 
ki je zavezujoč za obe državi.

Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje 
skupnih slovensko-turških projektov, ki bo dogovorjen 
sporazumno med Ministrstvom za izobraževanje, zna-
nost in šport Republike Slovenije in TUBITAK-om, bo 
podpisan predvidoma januarja 2017. Sklep o izboru 
prijav za sofinanciranje izda direktor agencije na podla-
gi finančno ovrednotenega izbora projektov skupnega 

odbora, ki ga je dolžan v skladu s 129. člena Pravilnika 
o postopkih v celoti upoštevati.

7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje 
projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega raz-
pisa v celotni razpisni dobi 2017–2019 znaša okvirno 
48.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letih 2017–2019 je vezano na spre-
jem finančnega načrta agencije za navedena leta ter 
na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje 
po predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugo-

dnejšega letalskega prevoza za slovenske raziskovalce 
ob obiskih v Republiki Turčiji;

– stroške namestitve za turške raziskovalce največ 
do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške biva-
nja največ do 1250 EUR mesečno;

– dnevnice za turške raziskovalce ob obiskih 
v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba 
o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohod-
kov iz delovnega razmerja, Uradni list RS, št. 140/06 ter 
76/08, v nadaljevanju: uredba), tj. 21,39 EUR. Agencija 
bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. 
Izbrane raziskovalne organizacije turškim raziskoval-
cem, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obi-
ski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo 
v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas 
trajanja obiska.

8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja 
2017 do 31. decembra 2019.

9. Rok, oblika in način za oddajo prijav
9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom
(1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot 

Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-MS-BI-TR-JR-Prija-
va/2016 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava 
je popolna, če je opremljena z obema digitalnima pod-
pisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in 
vodja predlaganega projekta).

(2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se 
štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane 
ter oddane na spletni portal do 29. 9. 2016 do 15. ure.

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

9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec 

nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni 
v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObraz-
ci (obrazec ARRS-MS-BI-TR-JR-Prijava/2016) in odda 
v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim 
podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO 
in vodja predlaganega projekta in žigom RO.

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

(3) Tiskane prijave je treba dostaviti v zaprtih ovoj-
nicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za 
sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja 
med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 
2017–2019« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na 
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Re-
publike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pra-
vočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS 
eObrazci do 29. 9. 2016, do 15. ure in v tiskani obliki pri-
spe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno de-
javnost Republike Slovenije do 29. 9. 2016, do 15. ure. 
Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporo-
čeno po pošti iz Slovenije do 29. 9. 2016, do 15. ure.
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9.3. Popolnost prijave
(1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana 

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

(2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav 
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in prijave, 
ki bodo prispele po pošti, neodprte vrnila prijaviteljem.

10. Kraj, datum in čas odpiranja prijav: komisija za od-
piranje prijavnih vlog bo predvidoma 4. 10. 2016 ob 10. uri 
na sedežu agencije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, 
odprla vse v roku dostavljene prijave, in sicer po vrstnem 
redu glede na datum in čas prispetja prijave.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega raz-
pisa prejeli individualno obvestilo predvidoma v roku 
enega meseca po podpisanem dogovoru oziroma pred-
vidoma do konca januarja 2017.

12. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec (ARRS-MS-BI-TR-JR-Prija-

va/2016),
– obrazec za vpetost raziskovalcev, ki niso člani 

programske skupine, v projekte izven okvira financiranja 
ARRS (ARRS-RPROG-VPETOST-D-J/2016),

– navodila za izpolnjevanje obrazcev 
ARRS-RPROG-VPETOST,

– Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ura-
dni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1 112/07, 
9/11, 57/12 – ZPOP-1A),

– Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenje-
vanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/3, 100/13 – 
popr. in 92/14),

– Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja 
pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list 
RS, št. 41/09 in 72/11) in

– Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, 
št. 6319-2/2013-25, z dne 25. 1. 2016, št. 6319-2/2013-26, 
z dne 4. 3. 2016 in št. 6319-2/2013-27, z dne 4. 3. 2016.

13. Informacije o razpisni dokumentaciji
Javni razpis bo od dneva objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije 
www.arrs.si. Razpisna dokumentacija je dostopna na 
spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo inte-
resenti na spletni strani agencije: http://www.arrs.gov.si 
ali pri Fani Rožič Novak po tel. 01/400-59-50, vsak de-
lavnik od 9. do 12. ure ali na e-pošto: fani.rozic-no-
vak@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost  
Republike Slovenije

Št 5100-11/2016-1 Ob-2615/16

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)fi-
nanciranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja razisko-
valne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 
96/13 in 100/13 – popr. in 92/14; v nadaljnjem besedilu: 
Pravilnik o postopkih) in v zvezi z 12. in 20. členom Za-
kona 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; v nadaljnjem besedilu: 
Zakon), Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministr-
stvom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in 
Ministrstvom za znanost in tehnološko politiko Ruske 
federacije o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju 

(Uradni list RS, št. 10/95, MP 2/95) in Zakona o ratifika-
ciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelo-
vanju med Ministrstvom za znanost in tehnologijo Repu-
blike Slovenije in Državnim komitejem Ruske federacije 
za visoko šolstvo (Uradni list RS, št. 14/95, MP 4/95), 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega 

sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko 
federacijo v letih 2016–2018

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-
stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljevanju: agencija).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje med-

sebojnih obiskov slovenskih in ruskih raziskovalcev, ki 
izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v na-
daljevanju: bilateralne projekte) v letih 2016–2018 na 
vseh znanstvenih področjih.

Bilateralni projekti trajajo 24 mesecev.
Na ruski strani ni javnega razpisa, zato se ruske 

raziskovalne organizacije v projekt vključujejo na lastne 
stroške, sodelujoče ruske raziskovalce na projektu pa 
prijavi samo slovenski prijavitelj.

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

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

razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v re-
gister zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter;

– izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raz-
iskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije ter;

– izvajajo s strani agencije sofinancirane programe 
oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega razisko-
vanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. 
sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na po-
dročju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo 
osnovni vir financiranja raziskav.

4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okre-
piti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Rusko fede-
racijio, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in 
število gostovanj vrhunskih ruskih raziskovalcev v Slo-
veniji, ter povečati število prijav slovenskih in ruskih razi-
skovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije 
na področju raziskav in tehnološkega razvoja.

5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projek-

ta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega 
projekta kot jih določa Zakon, Pravilnik o postopkih in 
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja po-
gojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, 
št. 41/09 in 72/11). Vsi navedeni dokumenti so sestavni 
del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni 
strani agencije.

Mejna vrednost vsote A1+A2+A3, ki jo mora izka-
zati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, 
je za vse vede enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki 
niso člani nobene programske skupine, lahko vpiše-
jo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec 
ARRS-RPROG-VPETOST-D/2016, objavljen na spletni 
strani agencije in ga do 19. 9. 2016 do 15. ure oddajo 
po elektronski pošti na naslov razpisi-bilaterala@arrs.si. 
Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni razpis 
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelova-
nja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo – po-
datki za vpetost« mora biti oddan tudi po običajni pošti, 
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na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, ravno tako do 
19. 9. 2016 do 15. ure. Agencija bo upoštevala podatke 
iz teh obrazcev samo v primeru, če predlagani vodja še 
ni vključen v programsko skupino in ob zaključku razpisa 
ne izpolnjuje pogoja A1+A2+A3>1.

6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Strokovna komisija za ocenjevanje, ki jo imenu-

je direktor agencije, oceni prispele in veljavne prija-
ve projektov, skladno s 128. členom Pravilnika o po-
stopkih in Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, 
št. 6319-2/2013-25, z dne 25. 1. 2016, št. 6319-2/2013-26, 
z dne 4. 3. 2016 in št. 6319-2/2013-27, z dne 4. 3. 2016.

Strokovna komisija pripravi finančno ovredno-
ten prednostni seznam in predlog sklepa o izboru prijav 
za sofinanciranje, ki ga direktor predloži Znanstvenemu 
svetu. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje sprejme 
na predlog Znanstvenega sveta agencije direktor agen-
cije.

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

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega raz-
pisa v celotni razpisni dobi 2016–2018 znaša okvirno 
180.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letih 2016–2018 je vezano na spre-
jem finančnega načrta agencije za navedena leta ter 
na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje 
po predmetnem javnem razpisu.

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

nomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za 
slovenske raziskovalce ob obiskih v Ruski federaciji;

– stroške bivanja za ruske raziskovalce ob obiskih 
v Sloveniji: ob obiskih do 14 dni stroške bivanja v hotelu 
do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške biva-
nja največ do 1250 EUR mesečno;

– dnevnice za ruske raziskovalce ob obiskih 
v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba 
o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov 
iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06 ter 
76/08, v nadaljevanju: uredba), tj. 21,39 EUR;

– dnevnice za slovenske raziskovalce ob obiskih 
v Ruski federaciji do višine določene v veljavni uredbi 
(Uredba o višini povračil stroškov za službena potovanja 
v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 23/96, 96/00, 
35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 114/06 – ZUE, 16/07, 30/09 
in 51/12)), tj. 64,00 EUR za Moskvo in St. Peterburg ter 
32,00 EUR za ostale kraje v Rusiji.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po za-
ključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije ruskim 
raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi 
obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Sloveni-
jo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas 
trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam poskrbi za kritje 
stroškov za svoje zdravstveno zavarovanje.

8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. oktobra 
2016 do 30. septembra 2018.

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

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

javno vlogo na obrazcu ARRS-BI-RU-JR-Prijava/2016 
na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, 
če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zasto-
pnik oziroma pooblaščena oseba RO in vodja predlaga-
nega projekta).

(2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se 
štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane 
ter oddane na spletni portal do 19. 9. 2016 do 15. ure.

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

9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
(1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec 

nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni 
v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci 
(obrazec ARRS-BI-RU-JR-Prijava/2016) in odda v pi-
sni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim pod-
pisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in 
vodja predlaganega projekta in žigom RO.

(2) Obe obliki prijave, elektronska in papirna, mora-
ta biti vsebinsko enaki.

(3) Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovoj-
nicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za 
sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja 
med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 
2016–2018« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, 
na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub-
ljana.

(4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pra-
vočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS 
eObrazci do 19. 9. 2016, do 15. ure in v papirni obliki pri-
spe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno de-
javnost Republike Slovenije do 19. 9. 2016, do 15. ure. 
Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporo-
čeno po pošti iz Slovenije do 19. 9. 2016 (poštni žig).

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

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

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

10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo pred-
vidoma 21. 9. 2016 ob 10. uri v prostorih agencije.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prija-
vitelji obveščeni predvidoma do konca septembra 2016.

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

Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa 
v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni 
strani agencije www.arrs.si.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom do-
bijo interesenti na agenciji pri Katarini Seršen, po 
tel. 01/400-59-69, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na 
e-pošto: katarina.sersen@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

 Ob-2591/16

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Me-
telkova 2b, 1000 Ljub ljana, 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 – 
UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Pravilnika o izvedbi 
postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja 
knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o stro-
kovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09 in 10/14) objavlja 
Javni razpis za izbor in sofinanciranje kulturnih pro-
jektov na področjih delovnih in rezidenčnih štipendij 
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ter mobilnosti avtorjev za leto 2016 (v nadaljevanju: 
JR9–AVTORJI–2016).

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na sple-
tni strani: www.jakrs.si.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave ob-
vestila v Uradnem listu RS dne 15. 7. 2016 in se izteče 
dne 22. 8. 2016.

Javna agencija za knjigo RS

 Ob-2638/16

Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o 
skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni ra-
zvoj, 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 razvelja-
vitvi 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. 1301/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evrop-
skem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah 
glede cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o raz-
veljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 
20. 12. 2013, str. 289), Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. ok-
tobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splo-
šni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, 
Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, 
str. 1) in njene izvedbene uredbe, Izvedbene Uredbe Ko-
misije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o 
podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za pre-
dložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pra-
vilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi 
upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in 
posredniškimi organi, Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 
št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za 
izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu 
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohe-
zijskem 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 skla-
du in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi 
z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju 
podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vre-
dnosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij 
ukrepov za strukturne in investicijske sklade, Izvedbene 
Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 
o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve pre-
nosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o 
finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov ob-
veščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za 
beleženje in shranjevanje podatkov, Izvedbene Uredbe 
Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o dolo-
čitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z 
vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o 
velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvaja-
nju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, izjavo o 
upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno 
poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri iz-
vajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Ured-

bo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj „evropsko 
teritorialno sodelovanje“, Delegirane Uredbe Komisije 
(EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Ured-
be (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skla-
du, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, Delegirane 
Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014 z dne 11. marca 2014 
o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega par-
lamenta in Sveta v zvezi s podrobnimi pravili o načelih za 
izbor in upravljanje inovativnih ukrepov na področju traj-
nostnega urbanega razvoja, ki jih podpira Evropski sklad 
za regionalni razvoj, 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), Uredbe Komisije 
(EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi ne-
katerih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 
26. 6. 2014), Uredbe o postopku, merilih in načinih dode-
ljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in 
prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Proračuna 
Republike Slovenije za leto 2016 (DP2016) (Uradni list 
RS, št. 96/15), Zakona o izvrševanju proračunov Repu-
blike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 
96/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o porabi sredstev 
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v pro-
gramskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in 
delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15 in 36/16), Par-
tnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisi-
jo 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, Smernic 
o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo upo-
rabljati 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, Navodil organa upravljanja 
za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja 
Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdo-
bju 2014–2020, številka 007-69/2015/1, verzija 1.00, z 
dne 17. 7. 2015, Navodil organa upravljanja za načrtova-
nje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vre-
dnotenje izvajanja evropske kohezijske politike v pro-
gramskem obdobju 2014–2020, številka 007-71/2015-7, 
verzija 1.02, z dne 28. 4. 2016, Navodil organa upravlja-
nja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezij-
ske politike za programsko obdobje 2014–2020, številka 
007-66/2015-4, verzija 1.02, z dne 28. 4. 2016, Navodil 
organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 
125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013, številka 
0070-1/2013-SVLR/3, verzija 1.0, z dne 28. 7. 2015, Za-
kona o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Ura-
dni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15), Ustanovi-
tvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za 
podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08 in 
71/09), Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada 
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2016, ki ga je 
Vlada RS sprejela dne 15. 1. 2016, sklep Vlade RS št. 
47602-33/2015/6, Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, 
št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B), Splošnih pogojev poslovanja 
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Slovenskega podjetniškega sklada (22. 4. 2015 veljavni 
z dne 29. 7. 2015), Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z 
dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Po-
godbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
(Uradni list Evropske unije L 352/1), priglašene sheme 
državne pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud 
MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015, 
datum potrditve sheme: 9. 5. 2016; trajanje sheme: 
31. 12. 2020), Zakona o spodbujanju skladnega regional-
nega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), Progra-
ma izvajanja finančnih spodbud ministrstva za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo 2015-2020 št. 3030-14/2015/8, z 
dne 22. 4. 2015, Meril za izbor operacij v okviru Operativ-
nega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 
za obdobje 2014–2020 (objavljena na: http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/kljucni-dokumenti), navodil organa 
upravljanja za programsko obdobje 2014–2020 (objavlje-
na na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila), Smernic o 
poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov (ob-
javljene na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila), po-
godbe št.: C2130-16R570001 o izvedbi javnega razpisa 
»Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa«, z dne 
20. 5. 2016 (sklenjene med Javnim skladom Republike 
Slovenije za podjetništvo in Ministrstvom za gospodarski 
razvoj in tehnologijo) in odločitve o podpori Službe Vlade 
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko v vlogi Organa upravljanja za strukturne sklade in 
kohezijski sklad, št. 3-1/1/MGRT/0, z dne 15. 7. 2016, 
objavlja Slovenski podjetniški sklad

javni razpis
Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa

1. Ime oziroma naziv in sedež izvajalskega organa, 
ki dodeljuje sredstva: izvajalec javnega razpisa je Javni 
sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza 
Koclja 22, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Sklad).

2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija 
izvajanja

2.1 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbuditi rast podje-

tij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in 
skupin v tržno uspešne podjeme1 in ustvarjanje novih 
delovnih mest. Poudarek je na razvoju in komercializaciji 
pro izvodov, procesov in storitev ter razvoju inovativnih 
poslovnih modelov na področju rabe lesa. Zasleduje se 
uvajanje pro izvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo 
ter povezovanje in izmenjava znanja v gozdno-lesni ve-
rigi. Spodbujajo se predvsem ukrepi za učinkovito rabo 
energije in obnovljivih virov energije ter ukrepi za izbolj-
šanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu 
Slovenije v krožno gospodarstvo2.

Cilji javnega razpisa so:
– ustvarjanje novih delovnih mest in
– rast novih podjetij, ki so uvedla učinkovito ravna-

nje z viri (material, voda, poraba energije, spodbujanje 
uporabe lesnih ostankov itd.), na področju rabe lesa.

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinancira-
nje najmanj 10 projektov oziroma podjetij, ki so uvedla 
ukrepe za učinkovito ravnanje z viri ter povečanje števila 
zaposlenih za najmanj 3 zaposlene, izraženo kot ekviva-
lent polnega delovnega časa.

Javni razpis za izbor operacij sofinancira Evrop-
ska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 
(v nadaljevanju: ESRR). Javni razpis za izbor operacij 
se izvaja v okviru operativnega programa, prednostne 
osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno 
gospodarsko rast«, prednostne naložbe: »Spodbujanje 
podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske 
izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih 
podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifič-
nega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.

2.2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij 

podjetij, ki so usmerjena k novim in izboljšanim po-
slovnim in pro izvodnim procesom s ciljem zmanjšanja 
porabe virov (materiala, vode, energije itd.), ki uvajajo 
uporabo lesnih ostankov in odpadkov, razvijajo zelene 
produkte ter delujejo na področju rabe lesa.

2.3 Regija izvajanja
Operacije (potrjeni projekti) se bodo izvajale v 

Vzhodni kohezijski regiji (vključene pomurska, primor-
sko notranjska, podravska, spodnjeposavska, zasavska, 
koroška, jugovzhodna Slovenija in savinjska statistična 
regija), in Zahodni kohezijski regiji (vključene osrednje-
slovenska, gorenjska, goriška in obalno-kraška stati-
stična regija).

Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev tistega pro-
gramskega območja (Vzhodna kohezijska regija oziro-
ma Zahodna kohezijska regija), kjer bodo izvajali aktiv-
nosti operacije v celoti (kjer ima podjetje sedež oziroma 
poslovno enoto, kjer se bo izvajala).

Za vsakega od upravičencev mora biti v vlogi na 
javni razpis in v pogodbi o sofinanciranju nedvoumno 
opredeljeno, v kateri od obeh regij (Vzhodni ali Zahodni 
kohezijski regiji) se bo v celoti izvajala aktivnost.

3. Upravičenci / ciljne skupine
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje 

velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna 
ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo 
in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni 
podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi. Na razpis se 
lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preobliko-
vala po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, 
št. 20/11 in 90/14 – ZDU-1I), pri čemer je bila prva regi-
stracija pred preoblikovanjem v socialno podjetje opra-
vljena od 1. 1. 2015 do 31 5. 2016. Za opredelitev MSP 
se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) 
po tem javnem razpisu so podjetja, ki na trg uvajajo 
pro izvode in storitve na področju rabe lesa in imajo, 
skladno s prilogo I k Standardni klasifikaciji dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08 – SKD 2008), glavno 
registrirano dejavnost:

– oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, pro-
izvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen 
pohištva, ali

– oddelek C31 Pro izvodnja pohištva,
ter so bila registrirana ali vpisana v poslovni register od 
1. 1. 2015 do 31. 5. 2016 (upošteva se datum registraci-
je podjetja, v primeru socialnega podjetja pa datum prve 

1 Tržni podjem je sinonim za poslovno aktivnost in je 
rezultat delovanja treh gonilnih sil (podjetnika, podjetniške 
priložnosti in uporabljenih resursov).

2 Prehod v krožno gospodarstvo se usmerja v ponov-
no uporabo, popravila in recikliranje obstoječih materialov 
in izdelkov. Temelji na uporabi energije iz obnovljivih virov, 
opušča uporabo nevarnih kemikalij, znižuje porabo surovin 
ter preko skrbne zasnove izdelkov nastajanje odpadkov 
znižuje proti ničelni stopnji.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega progra-
ma za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020 (v nadaljevanju: operativni program) je pri-
spevati k specifičnemu cilju prednostne naložbe »Spod-
bujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospo-
darske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja 
novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, ki je 
»povečanje dodane vrednosti MSP«.
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registracije pred preoblikovanjem v socialno podjetje, 
pri čemer je bila prva registracija pred preoblikovanjem 
v socialno podjetje opravljena od 1. 1. 2015 do 31. 5. 
2016).

4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
– podjetje mora biti ustanovljeno in imeti sedež v 

Republiki Slovenji,
– podjetje mora v vlogi izkazati zaprto finančno kon-

strukcijo in razvidno likvidnost za obdobje 3 let, in sicer 
v obdobju od 2016 do 2019,

– iz vloge mora izhajati, da bo podjetje imelo pred-
videno poslovanje z dobičkom vsaj 3 leta po pridobitvi 
sofinanciranja, in sicer v obdobju od 2016 do 2019,

– rezultat razvoja pro izvoda/storitve mora biti tržno 
naravnan,

– produkt projekta mora prispevati k izboljšanju 
snovne in energetske učinkovitosti,

– razvoj mora potekati v podjetju; izjemoma je za 
področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo razvijati, 
dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov, 
oziroma institucij,

– v primeru, da je predmet operacije pro izvodnja iz-
delkov iz lesa, mora delež lesa ali lesnih tvoriv v izdelku 
znašati vsaj 50% prostornine uporabljenih materialov za 
izdelavo izdelka.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– ki imajo neporavnane davčne obveznosti do Re-

publike Slovenije in ki ne izplačujejo redno plač/socialnih 
prispevkov, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti 
do Republike Slovenije ni pogoj, da bi bila le-ta že ugo-
tovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom,

– ki so naslovnik neporavnanega naloga za izter-
javo zaradi predhodnega sklepa Komisije o razglasitvi 
pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,

– ki pridobivajo pomoč po zakonu o pomoči za reše-
vanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah,

– ki so v stečajnem postopku, postopku prisilne po-
ravnave, likvidacije ali izbrisa brez likvidacije,

– ki imajo v razmerju do ministrstva ali Sklada poda-
no prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/11 – upb),

– katerih dejanski lastnik/-i družbe v skladu z 
19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in 
financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 
77/11, 108/12 – ZIS-E in 19/14) je/so vpleten/-i v postop-
ke pranja denarja in financiranja terorizma,

– ki skladno z Uredbo 1407/2013/EU opravljajo de-
javnost na naslednjih področjih:

– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba 
(EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške 
pro izvode in pro izvode iz ribogojstva in o spremembi 
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000,

– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov,
– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov, v 

primerih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi 

cene oziroma količine takih pro izvodov, ki so kupljeni 
od primarnih pro izvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno 
podjetje,

– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno 
ali v celoti prenese na primarne pro izvajalce.

– ki bi skladno z Uredbo 1407/2013/EU pridobljena 
sredstva namenila za dejavnosti, povezane z izvozom 
v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, nepo-
sredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo 

in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,

– ki bi skladno z Uredbo 1407/2013/EU prejela 
pomoč, dodeljeno pod pogojem, da se domačim pro-
izvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.

5. Merila za izbor vlog in način dodeljevanja sredstev
5.1 Merila za ocenjevanje vlog
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje 

za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega 
razpisa, bo ocenila komisija na podlagi naslednjih meril:

1. povezovanje in izmenjava znanja v gozdno-lesni 
verigi,

2. inovativnost,
3. povečanje števila zaposlenih od 1. 1. 2016 do 

31. 10. 2016,
4. reference in zaposlenost lastnikov v podjetju,
5. strategija trženja in pretežni prodajni trg podjetja,
6. uporaba lesnih sort,
7. dodana vrednost produkta,
8. vpliv operacije na okolje – zmanjšanje izpustov 

nevarnih snovi,
9. vpliv operacije na okolje – recikliranje ali ponovna 

uporaba odpadnih surovin,
10. vpliv operacije na okolje – manjša poraba su-

rovin/materialov,
11. sedež podjetja na območju Triglavskega naro-

dnega parka ali problemskem območju.
Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-

stavni del razpisne dokumentacije (poglavje III. Merila 
za izbor upravičencev).

5.2 Postopek izbora
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofi-

nanciranje, je 50 točk ali več. V nobenem primeru vloga 
vlagatelja, ki je pridobila manj kot 50 točk, ne more pri-
dobiti sofinanciranja.

Merilo sedeža podjetja na območju Triglavskega 
narodnega parka ali na problemskem območju se pri 
skupnem številu točk upošteva samo v primeru, da vlo-
ga vlagatelja že pred oceno tega merila dosega prag 
števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, 
tj. 50 točk ali več, in se ob izpolnjevanju tega pogoja 
prišteje prej pridobljenim točkam.

Komisija Sklada lahko predlaga zavrnitev vloge ti-
stih vlagateljev, katerih ustanovitelji ali odgovorne osebe 
so nastopali kot ustanovitelji ali odgovorne osebe v okvi-
ru že podprtih projektov Sklada v preteklih petih letih in 
niso izpolnili zadanih ciljev.

V primeru, da pridobi več vlagateljev 50 točk ali več, 
kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost 
tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk. V primeru enake-
ga števila točk imajo prednost vlagatelji podjetja, ki so 
pridobila več točk pri merilu inovativnost, nato reference 
in zaposlenost lastnikov podjetja, nato strategija trženja 
in pretežni prodajni trg podjetja, nato uporaba lesnih 
sort, nato dodana vrednost storitev/izdelka produkta, 
nato povečanje števila zaposlenih od 1. 1. 2016 do 
31. 10. 2016, nato povezovanje in izmenjava znanja 
v gozdno-lesni verigi, nato vpliv operacije na okolje – 
zmanjšanje izpustov nevarnih snovi, nato vpliv operacije 
na okolje – recikliranje ali ponovna uporaba odpadnih 
surovin, nato vpliv operacije na okolje – manjša poraba 
surovin/materialov in nazadnje sedež podjetja v Trigla-
vskem narodnem parku oziroma problemskem območju.

Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s skle-
pom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge.

6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis

Okvirna višina subvencij po tem razpisu znaša naj-
več 500.000,00 EUR.
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Za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija je na voljo 
do 343.980,00 EUR, za kohezijsko regijo Zahodna Slo-
venija pa do 156.020,00 EUR.

Sredstva bodo zagotovljena iz proračuna Republike 
Slovenije za leto 2016 v skladu s proračunskimi mo-
žnostmi. Sredstva bodo zagotovljena na proračunskih 
postavkah Ministrstva za gospodarski razvoj in tehno-
logijo, kot sledi:

Proračunska postavka Leto 2016
(v EUR)

160057 – EU – PN 3.1-Snovna in 
energetska učinkovitost – les V 14-20-EU 343.980,00

160058 – EU – PN 3.1-Snovna in 
energetska učinkovitost – les Z 14-20-EU 156.020,00

SKUPAJ: 500.000,00

Sredstva se delijo na delež lastnih sredstev upravi-
čenca, sredstev iz strukturnih skladov in delež nacional-
nih sredstev po ključu:

Kohezijska regija Delež 
lastnih virov 
upravičenca

Delež namenskih 
sredstev EU

EU delež
Vzhodna Slovenija najmanj 25% 75%
Zahodna Slovenija najmanj 30% 70%

Prispevek nacionalne udeležbe je zagotovljen z 
lastnimi viri upravičenca.

Maksimalna odobrena višina subvencije za ope-
racijo upravičenca je 40.000,00 EUR, minimalna odo-
brena višina subvencije pa 7.000,00 EUR. Spodnja 
vrednost upravičenih stroškov za sofinanciranje znaša 
9.333,33 EUR za upravičence iz vzhodne kohezijske 
regije in 10.000,00 EUR za upravičence iz zahodne ko-
hezijske regije. Upravičenci iz Vzhodne kohezijske regije 
morajo zagotoviti najmanj 25% lastnih virov sredstev, 
upravičenci iz Zahodne kohezijske regije pa najmanj 
30% lastnih virov sredstev za sofinanciranje operacije.

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni z 
objavo spremembe javnega razpisa o spremembi sred-
stev v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o odobritvi 
sredstev.

Dinamika financiranja operacije bo določena s po-
godbo o sofinanciranju med Skladom in izbranim vla-
gateljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega 
načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti prora-
čunskih sredstev.

Izplačila Sklada so odvisna od razpoložljivosti pro-
računskih sredstev in programa Sklada za ta namen. Če 
bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na prora-
čunskih postavkah, lahko Sklad razveljavi javni razpis 
in izdane sklepe o financiranju ali skladno s pogodbo o 
financiranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinami-
ko izplačil. Če se izbrani vlagatelj ne strinja s predlogom 
Sklada, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od po-
godbe o sofinanciranju.

7. Skladnost s pravili državnih pomoči
Sofinanciranje ima status pomoči de minimis. Javni 

razpis se izvaja na osnovi priglašene sheme državne 
pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT 
– de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, 
datum potrditve sheme: 9. 5. 2016, trajanje sheme: 
31. 12. 2020) (v nadaljevanju: shema državnih pomoči 
de minimis).

Skupni znesek pomoči dodeljen enotnemu podjetju 
na podlagi pravila de minimis ne sme presegati največje 
intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot do-
loča shema državnih pomoči de minimis. Skupni znesek 

pomoči dodeljen istemu podjetju – končnemu preje-
mniku na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 
200.000,00 EUR v katerem koli obdobju treh poslovnih 
let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. 
Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000,00 EUR 
za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovor-
nem prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil 
za cestni prevoz tovora.

Podjetje – upravičenec do državne pomoči (tj. vla-
gatelj), mora upoštevati pravilo kumulacije državnih po-
moči. V skladu s 5. členom Uredbe 1407/2013/EU se 
pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de minimis 
do zgornje dovoljene meje (200.000,00 EUR oziroma 
100.000,00 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prometu), ne sme pa se kumulirati z 
državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali 
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, 
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja inten-
zivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne 
okoliščine vsakega primera v uredbi o skupnih izjemah 
ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni dodeljena 
za določene upravičene stroške ali je navedenim stro-
škom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira z drugo 
državno pomočjo, dodeljeno na podlagi uredbe o sku-
pinskih izjemah ali sklepa Komisije.

Skladno z Uredbo 1407/2013/EU se upošteva de-
finicija enotnega podjetja. Enotno podjetje je definirano 
kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od 
naslednjih razmerij:

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

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

– pogodba med podjetjema ali določba v njuni druž-
beni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da 
izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,

– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic,

– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih 
alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako 
»enotno« podjetje.

8. Upravičeni stroški, intenzivnosti pomoči in na-
čin financiranja: financiranje po tem javnem razpisu bo 
potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, 
shemo državnih pomoči de minimis, veljavnimi Navodili 
Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva 
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 
2014–2020 (dostopne na spletni strani: http://www.eu-
-skladi.si/sl/ekp/navodila) in Smernicami o poenosta-
vljenih možnostih obračunavanja stroškov (Evropska 
komisija, september 2014).

8.1 Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani 

s podprto operacijo in ne smejo biti namenjeni izvajanju 
dejavnosti gozdarstva (razred A02 skladno s SKD 2008). 
Upravičeni stroški so:

– stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev (nakup nove opreme) ter stroški investicij v 
neopredmetena sredstva (nakup programske opreme). 
Upravičena do sofinanciranja je zgolj oprema, katere 
vrednost znaša najmanj 500,00 EUR brez DDV;

– stroški storitev zunanjih izvajalcev do skupne vi-
šine 2.000,00 EUR brez DDV;

– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom 
za osebje, ki dela na prijavljeni operaciji za polni delovni 
čas. Samostojni podjetniki, kot nosilci dejavnosti, štejejo 
kot osebje upravičenca, če opravljajo aktivnosti v sklopu 
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operacije za polni delovni čas. Stroški se priznajo za naj-
več dva na novo zaposlena (če je bila nova zaposlitev 
realizirana 1. 1. 2016 ali kasneje, pri čemer šteje tudi za-
poslitev samostojnega podjetnika kot nova zaposlitev);

– posredni (operativni) stroški, se uveljavljajo v obli-
ki pavšala v višini 15% upravičenih neposrednih stro-
škov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, 
ki izvaja dela na operaciji. Posredni stroški vsebinsko 
obsegajo ostale stroške delovanja (npr. stroški materia-
la, goriva, vode, telefona itd.).

Nabava nove opreme in/ali storitev, ki sodijo med 
upravičene stroške, je dovoljena le od tretjih oseb, po 
tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme biti 
več kot 25% lastniško povezana s podjetjem – upravi-
čencem. Davek na dodano vrednost ni upravičen stro-
šek, razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za 
DDV. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo 
cestna transportna sredstva.

Financiranje oziroma zapiranje finančne konstruk-
cije subvencioniranih stroškov z lizingom ni dovoljeno.

Intenzivnost pomoči znaša do 75% upravičenih 
stroškov za upravičence s sedežem v Vzhodni kohezij-
ski regiji in do 70% za upravičence s sedežem v Zaho-
dni kohezijski regiji. Upravičenci s sedežem v Vzhodni 
kohezijski regiji morajo zagotoviti najmanj 25% lastnih 
sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov opera-
cije, upravičenci s sedežem v Zahodni kohezijski regiji 
pa najmanj 30% lastnih sredstev za sofinanciranje upra-
vičenih stroškov operacije.

Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne 
sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V pri-
meru ugotovitve dvojnega financiranja stroškov podjetja 
iz različnih javnih virov lahko Sklad prekine izplačeva-
nje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva vračilo 
vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti, vključno 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do 
dneva vračila.

8.2 Način dokazovanja upravičenih stroškov
8.2.1 Dejansko dokazovanje upravičenih stroškov: 

za stroške materialnih naložb (nakup nove opreme) in 
nematerialnih naložb (nakup programske opreme) ter 
stroške storitev zunanjih izvajalcev se za uveljavljanje 
upravičenih stroškov uporabljajo dokazila dejansko na-
stalih in plačanih upravičenih stroškov.

8.2.2 Standardna lestvica stroška na enoto za stro-
ške dela

Standardna lestvica stroška na enoto za stroške 
plač in povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki dela 
na prijavljeni operaciji za polni delovni čas, je določena 
na podlagi Metodologije za izračun standardne lestvice 
stroškov na enoto za stroške plač in povračil stroškov v 
zvezi z delom za produkt P2L (MGRT, junij 2016). Me-
todologija upošteva Zakon o minimalni plači in ostalo 
predmetno zakonodajo na področju določanja stopnje 
prispevkov za obvezno socialno varnost.

Standardna lestvica stroška na enoto se določi eno-
tno za sofinanciranje stroškov plač in povračil stroškov 
v zvezi z delom osebja, ki dela na prijavljeni operaciji in 
je izražena na uro opravljenega dela.

Skladno z metodologijo je vrednost enote urne po-
stavke 6,40 EUR. Na mesečni ravni se prizna največ 
število delovnih ur v višini delovne obveznosti za posa-
mezni mesec.

Dokazila za uveljavljanje standardne lestvice stro-
ška na enoto za stroške plač in povračil stroškov v zvezi 
z delom:

– pogodba o zaposlitvi in drugi pravni akt (kadar to 
ni opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi) s katerim je oseba 
razporejena na delo na operaciji z jasno opredelitvijo 
delovnega mesta;

– mesečna časovnica, iz katere je razvidna vsebina 
dela in obseg opravljenih ur na operaciji.

8.2.3 Pavšalno financiranje za posredne stroške, 
vezane na projekt

Pavšalno financiranje posrednih stroškov se opre-
deli skladno s členom 67. in 68. Uredbe 1303/2013/EU. 
Posredni stroški, vezani na operacijo, se uveljavljajo v 
obliki pavšala v višini 15% upravičenih neposrednih stro-
škov plač in povračil stroškov v zvezi z delom osebja, ki 
izvaja dela na operaciji. Dokazilo o nastanku posrednih 
stroškov na operaciji je izstavljena in podpisana listina 
za obračun pavšalnega financiranja posrednih stroškov.

Upravičenec dokazuje upravičenost stroškov z 
ustreznimi dokazili v skladu z Navodili organa upravlja-
nja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohe-
zijske politike v obdobju 2014–2020.

9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva

Sofinanciranje se odobri za upravičene stroške, na-
stale in plačane od 1. 1. 2016 do 31. 10. 2016.

Upravičenec mora poslati zahtevek za sofinanci-
ranje najkasneje do 3. 11. 2016. Vzorec zahtevka je v 
prilogi 1 razpisne dokumentacije.

Če se je operacija začela izvajati pred oddajo vloge, 
se bo pred podpisom pogodbe o sofinanciranju izvedlo 
preverjanje, da se prepriča, ali je bila upoštevana veljav-
na zakonodaja, relevantna za operacijo.

Operacije, ki so že zaključene pred izdajo odločitve 
o podpori, niso upravičene do sofinanciranja.

10. Vsebina in popolnost vloge na javni razpis
10.1 Vsebina vloge
1. Prijavni list za sofinanciranje. Spletni obrazec, ki 

ga najdete na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si, 
obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski 
obliki, skladno z navodili spletnega obrazca. Spletni 
obrazec omogoča elektronsko pošiljanje in tiskanje pri-
javnega lista. Natisnjen in izpolnjen prijavni list potrdite 
s podpisom in štampiljko3 ter ga predložite v vlogi. Pred 
tiskanjem spletnega obrazca je treba le-tega potrditi.

3 Če podjetje ne posluje s štampiljko, mora to navesti.

2. Predstavitveni načrt4 (s finančnim načrtom), ki 
ga najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega 
sklada, kjer je objavljen javni razpis. Predstavitveni načrt 
zajema analizo poslovanja za leto 2015 (če je podjetje 
v letu 2015 že poslovalo) ter prihodnje poslovanje, naj-
manj vključno z letom 2019.

4 Na spletnih straneh Sklada: www.podjetniskisklad.si 
je računalniški program, kot eden izmed neobveznih pripo-
močkov za izdelavo predstavitvenega načrta.

Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od 
št. 1 do št. 2 in predložena v fizični obliki. Posredo-
vana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena 
oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti 
enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in 
elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika 
prijavnega lista.

Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatna po-
jasnila.

10.2 Način oddaje vlog
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali 

neposredno na sedež Sklada. Ovojnica vloge mora biti 
opremljena s pripisom: »NE ODPIRAJ – P2L/16«.

Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, 
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.

Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada 
(Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3. nadstropje) je mo-
žna vsak delovni dan v recepciji med 9. in 14. uro.

http://www.podjetniskisklad.si
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11. Zahteve glede informiranja in obveščanja javno-
sti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 
116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa 
upravljanja: zahteve glede informiranja in obveščanja 
javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 
115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in skladno 
z Navodili organa upravljanja na področju komunicira-
nja vsebin evropske kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014–2020 (dostopno na http://www.eu-skladi.
si/sl/ekp/navodila), bodo opredeljene v pogodbi o sofi-
nanciranju.

12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji in spremljanja ter evidentiranja operacije

Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne 
originalne dokumentacije, vezane na operacijo, ter za-
gotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe 
prihodnjih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in 
zakonodajo Republike Slovenije.

V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo 
moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh doku-
mentov o izdatkih operacije za obdobje treh let, in sicer 
od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski 
komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane opera-
cije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije 
bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s 
strani Sklada.

V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU mora 
izbrani vlagatelj voditi in spremljati porabo sredstev za 
operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškov-
nem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse tran-
sakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku 
zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev.

13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o 
operaciji nadzornim organom

Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, admini-
strativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, 
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi 
predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani 
Sklada kot izvajalskega organa, Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo kot posredniškega organa, 
ter s strani organa upravljanja, organa za potrjevanje, 
revizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih 
nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nad-
zorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. 
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec 
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, nadzorni organi pa 
lahko opravijo tudi nenajavljeno preverjanje na terenu. 
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz 
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati 
Sklad 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 (EU) 
št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020 
(objavljena na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) 
in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri 
izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru delje-
nega upravljanja, ki jih izvede Komisija zaradi ne-
skladnosti s pravili o javnih naročilih (objavljene na 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/
cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf), Smer-

nicami 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 – zni-
žanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, 
upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana 
sredstva vrniti.

14. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega 
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU

Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje ena-
kih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvaja-
nje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu 
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih 
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.

Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati 
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spod-
bujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju nače-
la onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 
1303/2013/EU.

15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Oddaja vloge pomeni, da se je vlagatelj seznanil z 
vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Vsi podatki iz vloge so javni, razen osebnih podat-
kov in tistih, ki jih vlagatelji posebej označijo, in sicer 
poslovne skrivnosti 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 nadaljevanju: 
ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti raz-
krite oziroma dostopne javnosti. Kot poslovno skrivnost 
lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del 
vloge. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posame-
zen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na 
celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po 
merilih javnega razpisa. Vlagatelji morajo pojasniti, zakaj 
posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot 
informacija javnega značaja.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v 
skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje 
osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
1303/2013/EU.

16. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov ope-
racije: ni relevantno.

17. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov operacije

17. 1. Zaposlitveni pogoj ob podpisu pogodbe: pod-
jetje mora imeti ob podpisu pogodbe o sofinanciranju 
vsaj enega zaposlenega5 za polni delovni čas. Za po-
trebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba 
tudi nosilec dejavnosti pri s.p.6 (če je to njegova edina 
podlaga za zavarovanje).

5 V skladu s 66. členom Zakona o delovnih razmerjih, 
veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih, 
da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic 
in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas.

6 V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena 
oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosil-
ka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (polni 
delovni čas in zavarovalna osnova 005). V primerih, ko 
66. člen Zakona o delovnih razmerjih določa v posebnih 
primerih krajši delovni čas, se šteje, da je pogoj iz te točke 
javnega razpisa izpolnjen.
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17. 2. Izpolnjevanje ciljev
Upravičenost do izplačila subvencije upravičenci 

dokazujejo tudi z dokazili o doseženih ciljih, ki so bili na-
črtovani in potrjeni v vlogi za sofinanciranje. Cilji podjetja 
so razdeljeni v dve skupini, in sicer:

– zaposlitveni cilj: realizacija napovedanega števila 
zaposlenih do 31. 10. 2016,

– izvedbeni cilj zagona poslovanja podjetja, kjer 
se primerja dejanska izvedba podjetniške ideje z na-
črtovano izvedbo (izvedba vlaganja, uvedba produkta 
(izvajanje storitev/pro izvodnje izdelkov oziroma uvedba 
novega procesa)).

Sklad bo pred izplačilom subvencije preverjal izpol-
njevanja napovedanih ciljev. Če upravičenec ne realizira 
napovedanega povečanja števila zaposlenih do 31. 10. 
2016 ni upravičen do izplačila subvencije. Prav tako 
upravičenec ni upravičen do izplačila subvencije, kolikor 
niso doseženi izvedbeni cilji zagona poslovanja podjetja, 
kot je bilo načrtovano z vlogo.

Subvencija je izplačana na podlagi v celoti doseže-
nih ciljev operacije, ustrezno potrjenega s strani upravi-
čenca in preverjenega s strani Sklada.

Upravičenec mora po prejemu subvencije število 
zaposlenih ohraniti še najmanj do 31. 12. 2019. Če 
upravičenec ne bo izpolnjeval navedenega cilja, bo 
moral vrniti vrednost prejetih sredstev po tem razpisu 
sorazmerno, glede na čas ohranitve zaposlitev, s pri-
padajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi. V zvezi z 
ohranitvijo napovedanega števila zaposlenih so dovo-
ljene prekinitve zaradi fluktuacije zaposlenih za skupno 
največ 45 koledarskih dni v obdobju od 1. 11. 2016 do 
konca spremljanja operacije, tj. do 31. 12. 2019.

Upravičenec mora ohraniti sedež podjetja in de-
javnost podjetja na problemskem območju še najmanj 
3 leta po zadnjem izplačilu subvencije.

Sklad bo po preteku 3 let po izplačilu subvencije 
preveril doseganje zastavljenih ciljev operacije. Če upra-
vičenec ne bo izpolnjeval katerega od navedenih ciljev, 
bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila 
na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v 
proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, 
v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.

Upravičenec bo za namen spremljanja in vredno-
tenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom 
Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe 
1301/2013/EU dolžan spremljati in Skladu zagotavljati 
podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.

Vlagatelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane 
cilje projekta. Preveč optimistična pričakovanja lahko 
privedejo do nedoseganja zastavljenih ciljev in so lahko 
podlaga za zahtevo za vračilo subvencije. Podatki iz 
vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova 
za spremljanje pričakovanih rezultatov in bodo kot takšni 
tudi priloga pogodbe o sofinanciranju.

V primeru, da med izvajanjem operacije pride do 
sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se 
ocena znižala pod prag financiranih projektov, lahko 
Sklad odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev subven-
cije skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni 
proračun Republike Slovenije.

Vlagatelj je po končanih aktivnostih in zaključenem 
projektu dolžan sodelovati v ekonomski oceni, posredo-
vati pa mora tudi vse potrebne podatke, ki jih bo od njih 
zahteval Sklad, ministrstvo kot posredniški organ, organ 
upravljanja, organ za potrjevanje, revizijski organ ter 
drugi slovenski in evropski nadzorni in revizijski organi. 
V primeru, da vlagatelj takšno sodelovanje odkloni ali na 

poziv ne odgovori, lahko Sklad zahteva vračilo deleža 
ali celote subvencije skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva 
vračila v državni proračun Republike Slovenije.

18. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 
71. členom Uredbe 1303/2013/EU

Upravičenci, bodo morali upoštevati omejitve gle-
de sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe 
1303/2013/EU. Če v treh letih od datuma končnega 
izplačila upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:

– prenehanje ali premestitev pro izvodne dejavnosti 
iz programskega območja;

– sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki 
daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno pred-
nost; ali

– bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali 
pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni 
prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sred-
stva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva 
vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno z 
obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso bile 
izpolnjene.

19. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če 
se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvr-
ševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali 
kršitve obveznosti, ali pa upravičenec Sklada ni seznanil 
z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu 
morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične ali 
nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril infor-
macije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan 
razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev Sklada o do-
delitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva 
po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi 
ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upraviče-
nec 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.

20. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na ope-
raciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Repu-
blike Slovenije: če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji 
niso bile skladno z določili 6. člena Uredbe 1303/2013/
EU skladne s pravom Unije in pravom Republike Slo-
venije, bo Sklad odstopil od pogodbe, upravičenec pa 
bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila 
na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v 
proračun Republike Slovenije.

21. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo

Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili 
povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. Če 
se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov ali, da 
je višina financiranja operacije presegla maksimalno do-
voljeno stopnjo, lahko Sklad pogodbo odpove in zahteva 
vračilo že izplačanega zneska financiranja z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz pro-
računa Republike Slovenije na transakcijski račun upra-
vičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike 
Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov 
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

V primeru ugotovitve, da je višina financiranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, se zah-
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teva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev 
na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike 
Slovenije.

22. Odpiranje vlog ter postopek in način izbora
Rok za predložitev vlog je 8. 8. 2016.
Za vloge, poslane po pošti, se za pravočasno pri-

spelo vlogo upošteva poštni žig, odtisnjen na ovojnici, 
ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka za 
predložitev vlog. V primeru neposredne predložitve vlo-
ge na sedež Sklada pa datum, vpisan na potrdilu Sklada 
o prejemu pošiljke. Vloge, ki ne bodo pravočasne, se kot 
nepravočasne zavržejo.

Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od 
navedenega roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog 
ni javno.

Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan 
k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 
5 dni) ne bo dopolnjena, se kot nepopolna zavrže.

Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne doku-
mentacije, se kot neustrezna zavrne.

Komisija bo z merili za ocenjevanje obravnavala 
(ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne 
vloge.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, 
če ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega 
subvencioniranja, opredeljenega v finančni konstrukciji 
vloge, ki bi bila naslednja upravičena do subvencije.

23. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa

Sklad bo najkasneje v roku 45 dni od roka za od-
piranje vlog posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali 
neodobritvi subvencije Sklada.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja 
in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper 
sklep o odobritvi oziroma neodobritvi spodbude je mo-
žno sprožiti upravni spor na Upravnem sodišču Repu-
blike Slovenije.

Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni od prejema 
in poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je 
umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

24. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje navodila, besedilo 

javnega razpisa, merila za izbor podjetij s točkovnikom, 
vzorec prijavnega lista za sofinanciranje, vzorec pogodbe 
o sofinanciranju, zahtevek za sofinanciranje z obrazci.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki 
na sedežu Sklada in na spletni strani: www.podjetniski-
sklad.si.

25. Dodatne informacije: vse ostale informacije do-
bite na tel. 02/234-12-53, 02/234-12-72 in 02/234-12-64 
ali preko elektronske pošte: bostjan.vidovic@podjetni-
skisklad.si.

Slovenski podjetniški sklad

Št. 354-49/2016 Ob-2616/16

Javni razpis
za podelitev koncesije

1. Povabilo k oddaji prijave
Na podlagi Odloka o javni razsvetljavi v Občini Čr-

nomelj (Uradni list RS, št. 59/14 in 24/16) naročnik/kon-
cedent: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črno-
melj, tel. +386(0)7/306-11-00, faks +386(0)7/306-11-30, 
e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net, internet: http://www.
crnomelj.si, matična številka: 5880254000, davčna šte-
vilka: SI83111697, vabi prijavitelje/koncesionarje, da 

v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije do 
16. 8. 2016 do 12. ure podajo prijavo za podelitev kon-
cesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 
posodobitve, upravljanja ter vzdrževanja objektov in na-
prav javne razsvetljave in svetlobne prometne signaliza-
cije v Občini Črnomelj.

Vsak prijavitelj lahko vloži le eno vlogo (prijavo). 
V primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena 
povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi.

2. Prijavitelj/koncesionar
Prijavitelj/koncesionar je lahko pravna ali fizična 

oseba (samostojni podjetnik posameznik), ki izpolnju-
je pogoje za opravljanje razpisane gospodarske javne 
službe v Občini Črnomelj.

V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni raz-
pis), mora prijavitelj dokazati, da izpolnjuje pogoje po-
trebne za udeležbo (sposobnost), določene z veljavnim 
zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti 
mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane 
dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami, proti njemu 
ne sme biti začet stečajni ali likvidacijski postopek …), 
ob tem pa mora prijavitelj dokazati oziroma mora predlo-
žiti listine, zahtevane v tej razpisni dokumentaciji.

Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več 
oseb, ki morajo prijavi predložiti ustrezen akt o skupnem 
izvajanju koncesije skladno z zakonom, ki ureja po-
stopke oddaje javnih naročil, vsak posamezni prijavitelj 
pa mora izpolnjevati vse pogoje glede osnovne spo-
sobnosti, sposobnosti za opravljanje poklicne dejavno-
sti, ekonomske in finančne sposobnosti ter tehnične in 
kadrovske sposobnosti, skladno z zahtevami razpisne 
dokumentacije.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za 

opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodo-
bitve, upravljanja ter vzdrževanja objektov in naprav 
javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije 
v Občini Črnomelj.

Naročnik/koncedent bo za opravljanje razpisane 
lokalne gospodarske javne službe izbral prijavo enega 
prijavitelja ali prijavo skupine prijaviteljev, najprej v skla-
du z 22. členom Odloka o javni razsvetljavi v Občini 
Črnomelj (Uradni list RS, št. 59/14 in 24/16) z izdajo od-
ločbe, s katero mu bo podelil pravico izvajati dejavnost, 
ki je predmet tega razpisa.

Izbrani prijavitelj/koncesionar bo skladno s pogoji in 
zahtevami tega razpisa dolžan izvesti posodobitev javne 
razsvetljave in bo imel:

– izključno oziroma posebno pravico opravljanja 
lokalne gospodarske javne službe, ki je predmet tega 
razpisa, na celotnem območju Občine Črnomelj,

– izključno oziroma posebno pravico dobave, po-
stavitve, po posebnem pooblastilu Občine Črnomelj vo-
denja investicij in vzdrževanja občinske infrastrukture 
javne razsvetljave ter upravljanja s to infrastrukturo,

– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano 
oskrbo z javnimi dobrinami in kvalitetno opravljanje go-
spodarske javne službe, v skladu s predpisi in v javnem 
interesu.

Rok izvedbe posodobitve javne razsvetljave, kakor 
izhaja iz vzorca Koncesijske pogodbe je najkasneje do 
31. 12. 2016.

Koncesijska pogodba se sklene za določen čas 
12 let. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem zaključ-
ka izvedbe pogodbenih del. Koncesionar mora pričeti 
izvajati koncesijo v 30 dneh po sklenitvi koncesijske 
pogodbe, koncesijska doba pa prične teči z dnem zapi-
sniškega prevzema izvedenih del prenove javne razsve-
tljave. Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile 
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ali razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more 
izvrševati bistvenega dela tega koncesijskega razmerja. 
Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz 
razlogov, določenih z zakonom.

Natančnejši opis predmeta javnega razpisa, pogoji 
za podelitev koncesije in izvajanje koncesije so v razpi-
sni dokumentaciji.

Prijave morajo biti pripravljene v skladu z določili te 
razpisne dokumentacije.

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje 
razpisane lokalne gospodarske javne službe v Občini 
Črnomelj je objavljen v Uradnem listu RS, na spletni 
strani Občine Črnomelj pa tudi razpisna dokumentacija.

Občina Črnomelj

Št. 354-0070/2016 Ob-2624/16

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 42. in 
48. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Ura-
dni list RS, št. 127/06), 18. člena Statuta Občine Sev-
nica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) in Odloka o javni 
razsvetljavi v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 68/08, 
46/14 in 46/15), Občina Sevnica objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske 
javne službe javne razsvetljave v Občini Sevnica

1. Podatki o naročniku/koncedentu: Občina Sev-
nica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200, 
telefaks 07/81-61-210, matična številka: 5883008, ID 
za DDV: SI99767392.

2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o jav-
ni razsvetljavi v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 68/08, 
46/14 in 46/16).

3. Predmet javnega razpisa in območje koncesi-
je: predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za 
opravljanje gospodarske javne službe javne razsvetlja-
ve in drugih objektov javne službe oziroma strokovni 
nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in 
njegovo tekoče vzdrževanje v interesu trajnega nemo-
tenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave. 
Izbrani koncesionar bo imel izključno pravico opravljanja 
gospodarske javne službe, ki je predmet tega razpisa, 
na celotnem območju Občine Sevnica.

Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (ponudbo). 
V primeru skupne ponudbe sme biti ista oseba ali njena 
povezana družba udeležena le pri eni (skupni) ponudbi.

4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijska po-
godba po tem javnem razpisu se sklene po dokončnosti 
odločbe o izbiri koncesionarja, in sicer za določen čas 
2 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesi-
onar mora pričeti izvajati koncesijo najpozneje v 60 dneh 
po sklenitvi koncesijske pogodbe. Trajanje koncesijske 
pogodbe se lahko podaljša zgolj iz razlogov določenih 
z zakonom.

5. Postopek izbire koncesionarja: naročnik/konce-
dent bo izbral za opravljanje razpisane gospodarske 
javne službe ponudbo enega ponudnika ali skupino 
ponudnikov, z upravno odločbo izdano v skladu s pr-
vim odstavkom 22. člena Odloka o javni razsvetljavi 
v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 68/08, 46/14 in 
46/15) in 207. členom Zakona o splošnem upravnem 
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06 – 
ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13). Javni razpis za 
opravljanje gospodarske javne službe javne razsvetljave 
v Občini Sevnica, vključno z razpisno dokumentacijo, 

bo objavljen na spletni strani Občine Sevnica (www.
obcina-sevnica.si).

6. Pogoji za udeležbo: za priznanje sposobnosti 
ponudnika mora le-ta izpolnjevati pogoje potrebne za 
udeležbo, določene v razpisni dokumentaciji, pri čemer 
mora priložiti tudi listine, ki so zahtevane v razpisni do-
kumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena v skladu 
z določili razpisne dokumentacije.

Ponudbo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več 
oseb, ki morajo ponudbi predložiti pravni akt, iz katere-
ga izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in 
njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesio-
narja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero 
bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo. V primeru 
skupne ponudbe morajo ponudniki, ki sodelujejo pri sku-
pni ponudbi, skupaj izpolnjevati vse pogoje za udeležbo 
(sposobnost) določene v nadaljevanju tega navodila.

7. Merila za izbor koncesionarja: naročnik/konce-
dent bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpi-
sne dokumentacije za izvajanje razpisane gospodarske 
javne službe izbral enega koncesionarja ali skupino 
ponudnikov – skupna ponudba. Merila za izbor konce-
sionarja so:

– cenovno opredeljen predlog letnega plana ureja-
nja javne razsvetljave,

– tehnična usposobljenost,
– kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki so 

pomembne za izvajanje gospodarske javne službe,
– dosedanje izkušnje oziroma reference ponudnika,
– celovitost ponujenega izvajanja gospodarske jav-

ne službe v okviru iste osebe,
– finančna usposobljenost,
– pričetek izvajanja gospodarske javne službe skla-

dno z določili koncesijskega akta.
8. Jezik, v katerem mora ponudnik izdelati ponud-

bo: ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na 
ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.

9. Način, kraj in rok za prevzem razpisne dokumen-
tacije: ponudniki lahko po objavi tega razpisa zahteva-
jo razpisno dokumentacijo osebno na naslovu Občina 
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v pisarni št. 121 
– Jurij Kuhar, po elektronski pošti na naslovu: jurij.ku-
har@obcina-sevnica.si, objavljena pa bo tudi na spletnih 
straneh Občine Sevnica: www.obcina-sevnica.si.

10. Način, kraj in rok oddaje ponudbe: ponudniki 
morajo oddati ponudbe na obrazcih prejete razpisne 
dokumentacije v zaprtih ovojnicah s pripisom »Ne od-
piraj – razpis za koncesijo – GJS javna razsvetljava« 
na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sev-
nica. Ponudniki lahko oddajo ponudbe priporočeno po 
pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Sevnica. 
Naročnik/koncedent bo upošteval vse ponudbe, ki bodo 
prispele v sprejemno pisarno na naslovu koncedenta 
najpozneje do 8. 8. 2016, do 10. ure. Nepravočasne ali 
nepravilno opremljene ponudbe bodo zavržene in ponu-
dnikom vrnjene neodprte.

11. Kraj, prostor in čas javnega odpiranja ponudb: 
javno odpiranje ponudb bo 8. 8. 2016, ob 11. uri, v sejni 
sobi Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.

12. Odgovorna oseba za dajanje informacij: do-
datna pojasnila razpisne dokumentacije sme ponudnik 
zahtevati izključno v pisni obliki. Odgovorna oseba za 
posredovanje dodatnih pojasnil je Jurij Kuhar. Ponudniki 
lahko naslovijo pisna vprašanja na naslov: Občina Sev-
nica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, elektronska pošta: 
jurij.kuhar@obcina-sevnica.si, z oznako »koncesija – 
GJS javna razsvetljava«.

Občina Sevnica
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Št. 013-172014 Ob-2592/16

Svet Centra za socialno delo Piran, Obala 114, 
Lucija, 6320 Portorož, razpisuje 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 127/06 – ZJZP), 56. in 
57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07, 122/07 Odl. 
Us: U-l-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS, 
57/12, ZSV-F-39-1707/2016), 29. člena Statuta CSD 
Piran ter sklepa 3. dopisne seje Sveta CSD Piran z dne 
5. 7. 2016 delovno mesto

direktorja (m/ž)
Centra za socialno delo Piran

Za direktorja (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki 
poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje 
tudi naslednje pogoje, določene v 56., 57. in 69. členu 
Zakona o socialnem varstvu, in sicer:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazbo iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih 
izkušenj ali

– višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona 
o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od 
tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih 
mestih na področju socialnega varstva,

– strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– program za vodenje socialno varstvenega zavo-

da, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglas-
ju s strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje, 
oziroma ga mora opraviti najkasneje v enem letu od 
začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice, sicer mu 
mandat na podlagi zakona preneha.

Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandida-
ti priložiti še Europass življenjepis ter program razvoja 
Centra za socialno delo Piran za mandatno obdobje, na 
katerega se prijavlja ter potrdilo o nekaznovanosti.

Kandidat mora poleg splošnih zakonski pogojev 
izpolnjevati še naslednje pogoje:

– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje slovenskega jezika,
– znanje italijanskega jezika.
Mandat direktorja traja pet let. Z imenovanim direk-

torjem se lahko sklene delovno razmerje za določen čas 
trajanja mandata.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let, s pred-
videnim pričetkom dela 11. 1. 2017.

Rok za prijavo na razpis je 15 dni od objave razpisa.
Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju 

pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: 
Svet Centra za socialno delo Piran, Obala 114, Lucija, 
6320 Portorož, z oznako na ovojnici: »Ne odpiraj – pri-
java na razpis«.

Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v za-
konitem roku.

Svet Centra za socialno delo Piran

Razpisi delovnih mest
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Št. 701-27/2016 Ob-2617/16

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena Zakona 
o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 
21/12 – ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 
47/13 – ZDU-1G in 48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15 – 
ZDT-1; ZDT-1), Ministrstvo za pravosodje objavlja

javni poziv
višjim in vrhovnim državnim tožilcem, k vložitvi pri-

jav za dodelitev višjega ali vrhovnega državnega tožilca 
za vodjo Strokovne službe Državnotožilskega sveta.

Predvideni čas dodelitve je tri leta z delovnim ča-
som 8 ur dnevno z možnostjo podaljšanja.

Kandidati lahko oddajo prijave do 1. 9. 2016 od 
objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na 
naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 
Ljub ljana.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 478-37/2015 Ob-2608/16

Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec, obja-
vlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 in 
14/15 – ZUJFO) in Načrtom razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Občine Logatec za leto 2016, ki je priloga 
Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2016 (Loga-
ške novice, št. 12/15)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Obči-
na Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec, matična števil-
ka: 5874661000, davčna številka: SI55512844.

2. A/ Predmet prodaje je nezazidano komunalno 
opremljeno stavbno zemljišče namenjeno poslovni gra-
dnji v IOC Logatec, sestavljeno iz naslednjih parcel:

– parc. št. 502/10, v izmeri 415 m2,
– parc. št. 789/105, v izmeri 482 m2,
– parc. št. 754/31, v izmeri 1784 m2,
– parc. št. 754/32, v izmeri 647 m2, vse k.o. 2017 

– Dol. Logatec.
Gradbena parcela se prodaja neporavnana, s ko-

munalno opremo, ki vključuje: kanalizacijo, vodo, javno 
razsvetljavo, elektriko 3x35 A in asfaltno cesto. Pred-
metno zemljišče se nahaja pod daljnovodom, zato je 
zazidljivo z omejitvami.

Izklicna cena za komunalno opremljeno neporav-
nano zemljišče je 40,00 EUR za m2 oziroma 48,80 EUR 
za m2 z vključenim 22 % DDV.

B/ Predmet prodaje je nezazidano komunalno opre-
mljeno stavbno zemljišče namenjeno poslovni gradnji 
v IOC Logatec, sestavljeno iz naslednjih parcel:

– parc. št. 754/34, v izmeri 4524 m2,
– parc. št. 502/11, v izmeri 102 m2, obe k.o. 2017 

– Dol. Logatec.
Gradbena parcela se prodaja delno poravnana, 

s komunalno opremo, ki vključuje: kanalizacijo, vodo, 
javno razsvetljavo, elektriko 3x35 A in asfaltno cesto. 
Ob robu zemljišča se nahaja daljnovod, zato je zazidljivo 
z omejitvami – varovalni pas.

Druge objave

Izklicna cena za komunalno opremljeno del-
no poravnano zemljišče je 58,00 EUR za m2 oziroma 
70,76 EUR za m2 z vključenim 22 % DDV.

C/ Predmet prodaje je nezazidano komunalno opre-
mljeno stavbno zemljišče namenjeno poslovni gradnji 
v IOC Logatec, sestavljeno iz naslednjih parcel:

– parc. št. 375/528, v izmeri 976 m2,
– parc. št. 754/40, v izmeri 287 m2,
– parc. št. 375/530, v izmeri 1084 m2, vse k.o. 2017 

– Dol. Logatec.
Gradbena parcela se prodaja neporavnana, s ko-

munalno opremo, ki vključuje: kanalizacijo, vodo, javno 
razsvetljavo, elektriko 3x35 A in asfaltno cesto.

Izklicna cena za komunalno opremljeno neporav-
nano zemljišče je 45,00 EUR za m2 oziroma 54,90 EUR 
za m2 z vključenim 22 % DDV.

D/ Predmet prodaje je nezazidano komunalno opre-
mljeno stavbno zemljišče namenjeno poslovni gradnji 
v IOC Logatec, sestavljeno iz naslednjih parcel:

– parc. št. 375/529, v izmeri 180 m2,
– parc. št. 754/41, v izmeri 119 m2,
– parc. št. 375/531, v izmeri 705 m2, vse k.o. 2017 

– Dol. Logatec.
Gradbena parcela se prodaja neporavnana, s ko-

munalno opremo, ki vključuje: kanalizacijo, vodo, javno 
razsvetljavo, elektriko 3x35 A in asfaltno cesto.

Izklicna cena za komunalno opremljeno neporav-
nano zemljišče je 45,00 EUR za m2 oziroma 54,90 EUR 
za m2 z vključenim 22 % DDV.

E/ Predmet prodaje je nezazidano komunalno opre-
mljeno stavbno zemljišče namenjeno poslovni gradnji 
v IOC Logatec, sestavljeno iz naslednjih parcel:

– parc. št. 375/524, v izmeri 446 m2,
– parc. št. 754/42, v izmeri 7 m2,
– parc. št. 375/532, v izmeri 1164 m2, vse k.o. 2017 

– Dol. Logatec.
Gradbena parcela se prodaja neporavnana, s ko-

munalno opremo, ki vključuje: kanalizacijo, vodo, javno 
razsvetljavo, elektriko 3x35 A in asfaltno cesto.

Izklicna cena za komunalno opremljeno neporav-
nano zemljišče je 45,00 EUR za m2 oziroma 54,90 EUR 
za m2 z vključenim 22 % DDV.

F/ Predmet prodaje je nezazidano komunalno opre-
mljeno stavbno zemljišče namenjeno poslovni gradnji 
v IOC Logatec, sestavljeno iz naslednjih parcel:

– parc. št. 375/480, v izmeri 346 m2,
– parc. št. 375/127, v izmeri 205 m2,
– parc. št. 375/519, v izmeri 1512 m2,
– parc. št. 375/535, v izmeri 126 m2,
– parc. št. 375/526, v izmeri 101 m2, vse k.o. 2017 

– Dol. Logatec.
Gradbena parcela se prodaja neporavnana, s ko-

munalno opremo, ki vključuje: kanalizacijo, vodo, javno 
razsvetljavo, elektriko 3x35 A in asfaltno cesto.

Izklicna cena za komunalno opremljeno neporav-
nano zemljišče je 45,00 EUR za m2 oziroma 54,90 EUR 
za m2 z vključenim 22 % DDV.

3. Pogoji prodaje:
a) nakup po načelu »videno-kupljeno«, kasnejših 

reklamacij ne bomo upoštevali;
b) posamezne nepremičnine bodo prodane najbolj-

šemu ponudniku;
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c) izbrani ponudnik bo sklenil prodajno pogodbo 
najkasneje v petnajstih dneh po končani izbiri najugo-
dnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, 
da je od nakupa odstopil in ima prodajalka pravico zadr-
žati vplačano varščino;

d) po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnine izročila original overjena pogodba, da bo lahko 
vpisal lastninsko pravico nad kupljeno nepremičnino 
v zemljiško knjigo;

e) rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu pogodbe ali 
obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na prvi poziv;

f) plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bi-
stvena sestavina pogodbe;

g) kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati 
še strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in 
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb:

a) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične 
osebe, ki plačajo varščino v višini 10 % od izklicne cene 
na podračun št. 01264-0100001228, odprt pri Upravi za 
javna plačila Republike Slovenije. Najboljšemu ponudni-
ku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim 
ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 
30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika;

b) zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– ime, priimek oziroma firmo kupca, točen naslov 

oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno 
številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov 
banke za vračilo varščine in navedbo nepremičnine, na 
katero se ponudba nanaša;

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine;

– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (za 
fizično osebo);

– izpisek iz sodnega oziroma drugega registra za 
pravno osebo, ki ne sme biti starejši od treh mesecev 
(za pravno osebo);

– izjavo o sprejemu pogojev javne ponudbe;
– dokazilo o plačani varščini;
c) ponudniki morajo popolno ponudbo oddati ali 

poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do vključno 
27. 7. 2016 do 10. ure, na naslov: Občina Logatec, 
Tržaška cesta 50A, Logatec, s pripisom »Javni razpis 
nepremičnine – ne odpiraj!«.

5. Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem 
uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec ali 
na tel. 01/75-90-618.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
a) javno odpiranje ponudb bo 27. 7. 2016 ob 11. uri, 

v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, Loga-
tec;

b) v primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so po-
nudili enako visoko kupnino v roku 10 delovnih dni, 
pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila po-
gajanja;

c) ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni 
po preteku roka za javno zbiranje ponudb;

d) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan 
oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lah-
ko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve 
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo 
stroški.

Občina Logatec

Št. 128/2016 Ob-2595/16

JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina, Kidričeva ulica 4, 3250 
Rogaška Slatina, preklicuje veljavnost zaključnega spri-
čevala osnovne šole, ki je bilo izdano 13. 6. 2014, na 
ime Sara Boršič, na podlagi 84. člena Zakona o osnovni 
šoli (Uradni list RS, št. 12/96 z dne 29. 2. 1996 s spre-
membami), zaradi napake v priimku.

JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina
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Št. 2153-1/2016/5 (1324-03) Ob-2609/16

V register političnih strank se vpiše politična stranka 
Socialistična partija Slovenije, s kratico imena SPS in 
s sedežem v Kamniku, Ulica Jakoba Zupana 7. Znak 
stranke je logotip SPS. Kratica SPS je rumene barve, 
na rdeči podlagi. Znak sta prekrižano kladivo in srp, nad 
katerima je prazna peterokraka rumena zvezda. Oba 
znaka sta obdana z vencem, ki poteka od spodaj po levi 
in desni strani proti vrhu do polovice zvezde. Kladivo in 
srp, zvezda in venec je rumene barve, koda barve pa 
#fcd115, podlaga je rdeče barve, katere koda je #95000.

Kot zastopnik politične stranke Socialistične par-
tije Slovenije se v register političnih strank vpiše Tadej 
Trček, roj. 19. 3. 1986, državljan Republike Slovenije, 
s stalnim prebivališčem: Pot na Plešivico 6, Lukovica 
pri Brezovici.

Matična številka politične stranke je: 4090403000.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 10100-6/2016-2 Ob-2593/16

Statut Sindikata glasbenih urednikov Slovenije 
se hrani pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti.

Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 
7. 7. 2016 pod zaporedno številko 227.

Evidence sindikatov
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Izvršbe

Z 167/2016 Os-2522/16

Na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajnega sodi-
šča v Mariboru, opr. št. Z 167/2016 z dne 9. 5. 2016, 
je bil dne 8. 6. 2016 opravljen rubež nepremičnine, ki 
ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 22, 
v izmeri 44,15 m2, v I. nadstropju poslovno stanovanj-
ske stavbe na parc. št. 379/29, k.o. 631 - Selnica ob 
Dravi, na naslovu Gasilska ulica 2, Selnica ob Dravi, 
last dolžnice Marije Bednjički, Zgornja Ščavnica 118, 
Sveta Ana, v korist upnika Republika Slovenija, Gregor-
čičeva ulica 20, Ljub ljana zaradi zavarovanja terjatve 
32.325,33 EUR s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 6. 2016

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

0442 I 45/2016 Os-2474/16

Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi 
upnika: Nova Ljub ljanska banka d.d., Ljub ljana, Trg 
republike 2, Ljub ljana, proti dolžniku: Dejan Levak, 
Artiče 10A, Artiče, zaradi izterjave 63.862,79 EUR, 
sklenilo:

Dolžniku, Dejan Levak, Artiče 10A, Artiče, se na 
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Za-
kona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna 
zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Božena Vu-
čajnk, odvetnica v Brežicah.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 15. 6. 2016

IV P 17/2016 Os-2163/16

Toženi stranki Atiliju Rosariu Spinellu, Alte Brown 
451, Godoy Cruz Mendoza, Argentina, oziroma sedaj 
neznanega naslova, se postavi začasni zastopnik, od-
vetnik Dušan Dornik ml. iz Krškega.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko vse 
do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec 
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 11. 5. 2016

Objave sodišč

VL 168330/2015 Os-2480/16
Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: T 2 
Družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih ko-
munikacij in opreme d.o.o., Verovškova 64A, Ljub ljana, 
ki ga zastopa zak. zast. steč. uprav. Danica Čuk s.p., 
upraviteljica v postopkih zaradi insolventnosti Danica 
Čuk, Dunajska cesta 21, Ljub ljana, proti dolžniku: Darko 
Vnučec, Zagrebška cesta 72, Maribor -dostava, zaradi 
izterjave 640,75 EUR, sklenilo:

dolžniku Darko Vnučec, Zagrebška cesta 72, Ma-
ribor – dostava se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Zvonimir 
Rožman, Partizanska 46, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 16. 6. 2016

VL 42817/2016 Os-2568/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Sta-
ninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga 
zastopa zak. zast. Vlado Pulko, po odv. odvetnik Alen 
Naglič, Mestni trg 10A, Slovenske Konjice, proti dolžni-
ci: Ema Amann, Dvořakova ulica 14, Maribor; Andrej 
Hojski, Dvořakova ulica 14, Maribor, zaradi izterjave 
407,62 EUR, sklenilo:

dolžnici Ema Amann 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. Vovšek 
Andrej, Ulica V. Kraigherja 5, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico Emo 
Amann vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 30. 6. 2016

Z 34/2015 Os-2599/16

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v zadevi 
zavarovanja upnika: RS, Ministrstvo za finance, Davč-
ni urad Ljub ljana, Gregorčičeva ul. 20, Ljub ljana, ki 
ga zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek 
v Celju, proti dolžniku: Marko Ferlin, Zgornja Pristava 2, 
Slovenske Konjice, zaradi zavarovanja denarne terjatve 
v znesku 10.314,32 EUR s pp, dne 17. 9. 2015 sklenilo:

Za začasnega zastopnika upravičenega za spreje-
manje pisanj se dolžniku postavi Urban Seničar, odve-
tnik v Šmarju pri Jelšah.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 17. 9. 2015
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0016 Z 34/2015 Os-2600/16

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v zadevi 
zavarovanja upnika: Republika Slovenija, Gregorčičeva 
ul. 20, Ljub ljana, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, 
Trg celjskih knezov 10, Celje, proti dolžniku: Marko Fer-
lin, Klosterstr. 29, Gummersbach, ki ga zastopa zak. 
zast. odvetnik Urban Seničar, Ul. v Zadrže 1, Šmarje pri 
Jelšah, zaradi 10.314,32 EUR sklenilo:

Sklep tega sodišča, opr. št. Z 34/2015 z dne 17. 9. 
2015, se popravi tako, da se v izreku briše besedilo: 
»upravičenega za sprejemanje pisanj«.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 5. 7. 2016

Oklici dedičem

I D 1181/2015 Os-2344/16

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim 
sodiščem v Mariboru, po dne 17. 5. 2015 umrlem Plan-
teu Bojanu, sinu Planteu Jožeta, roj. 1. 3. 1951, drž. RS, 
razvezanem, nazadnje stan. Ulica Gorkega 10, Maribor, 
pridejo v poštev kot dediči po zapustniku dediči III. de-
dnega reda neznanih imen in naslovov.

Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda ne-
znanih imen in naslovov, ter vse, ki mislijo, da imajo pra-
vico do dediščine, da se priglasijo v enem letu od objave 
tega oklica, skladno z 206. členom Zakona o dedovanju 
pod opr. št. I D 1181/2015.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 31. 5. 2016

II D 2071/2015 Os-2372/16

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okraj-
nim sodiščem v Mariboru, po dne 4. 11. 2015 umrlem 
Srečku Jugu, sinu Stanislava Juga, roj. 15. 2. 1941, 
drž. RS, vdovcu, nazadnje stan. Zemljičeva ulica 22b, 
Maribor, pridejo v poštev kot dediči po zapustniku 
dediči II. oziroma III. dednega reda neznanih imen in 
naslovov.

Sodišče zato poziva dediče II. oziroma III. dedne-
ga reda neznanih imen in naslovov, ter vse, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica, v skladu z 206. čle-
nom Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 6. 2016

D 137/2016 Os-2321/16

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 
2. 4. 2016 umrlem Janezu Kobilici, roj. 19. 2. 1939, 
nazadnje stanujočem na Bledu, Koritenska cesta 9. 
Dva zakonita dediča sta se dedovanju odpovedala, 
ena dedinja je neznana. Zato se jo poziva, da v roku 
enega leta od objave tega oklica lahko uveljavlja de-
dno pravico.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 30. 5. 2016

D 120/2016 Os-2329/16

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po dne 26. 3. 2016 umrlem Kristan Andreju, rojenem 
dne 16. 5. 1965, nazadnje stanujočem Alpska cesta 17, 
Bled.

Sodišču niso znani podatki o zakonitih dedičih za-
pustnika, da bi jih povabilo na narok oziroma pozvalo, da 
podajo dedno izjavo glede sprejema zapuščine.

Vse dediče zgoraj navedenega pokojnika poziva-
mo, da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo 
tukajšnjemu sodišču kot dediči. Po preteku tega roka 
bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo oziroma iz-
dalo sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 1. 6. 2016

D 214/2015 Os-2555/16

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-
kojnem: Ivan Cencič, sin Štefana, roj. 8. 5. 1873, z za-
dnjim stalnim bivališčem na naslovu Robidišče 3, Bre-
ginj, ki je umrl dne 20. 10. 1954.

V njegovo zapuščino sodi skupni delež pri nepre-
mičninah v k.o. Logje in k.o. Robidišče, ki sodijo v Agrar-
no skupnost Logje - Robidišče.

V zapuščinskem postopku sodišče razpolaga s po-
manjkljivimi podatki o tem, kdo vse bi bili zapustnikovi 
zakoniti dediči, zaradi tega s tem oklicem poziva vse 
tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se 
v roku enega leta od njegove objave zglasijo in uveljavijo 
svojo pravico do dediščine.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasijo, bo sodišče o premoženju zapustnika odločalo 
na podlagi zbranih podatkov.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 24. 6. 2016

Oklici pogrešanih

N 24/2016 Os-2084/16

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni 
postopek predlagateljice: Adrijana Cerkvenik, Bevkova 
ulica 3, Divača, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Siki-
rica d.o.o. iz Sežane, zaradi razglasitve nasprotnega 
udeleženca: Anton Kalister, Lipica, naslov neznan, za 
mrtvega.

O pogrešanemu Antonu Kalistru je znano le to, da 
je ta v zemljiški knjigi vpisan kot lastnik nepremičnine 
parc. št. 1867/0, k.o. 2458 – Bazovica, že leta 1833, 
z naslovom Lipica, brez navedbe številke. Drugih po-
datkov o pogrešanemu ni.

Vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotnemu udeležencu 
in njegovem življenju, zlasti smrti, pozivamo, da naj to 
sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh me-
secev od objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po 
preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 26. 4. 2016

N 52/2016 Os-2565/16

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni 
postopek predlagatelja: Viljan Tončič, Strunjan 97, Por-
torož, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke: Fran-
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čiška Ražem, roj. Križman, Iturri 1460D-5(27), Buenos 
Aires, Argentina, za mrtvo.

Pogrešana Franšička Ražem, roj. Križman, je bila 
rojena dne 8. 10. 1884, hčerka Matije Križmana in Tere-
zije roj. Počkaj. Nepremičnine v k.o. Hrpelje je pridobila 
na podlagi sklepa o dedovanju opr. št. O 468/56-48 
z dne 17. 10. 1963. Drugih podatkov o pogrešani ni.

Vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotni udeleženki in 
njenem življenju, zlasti smrti, pozivamo, da naj to spo-
ročijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev 
od objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku 
tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 4. 7. 2016

Kolektivni delovni spori

X Pd 467/2016 Os-2596/16

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani na podlagi 
51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih – 
ZDSS-1 obvešča vse zainteresirane stranke, da je uve-
den kolektivni delovni spor med predlagateljem: Sindikat 
železniškega transporta Slovenije, Trg OF 7, Ljub ljana 
in nasprotnim udeležencem: Integral – Zagorje, d.o.o., 
Cesta zmage 4, Zagorje ob Savi, zaradi: priznanja re-
prezentativnosti sindikata.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci 
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, 
imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek 
51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko 
prijavijo ves čas postopka, na naroku ali s pisno vlogo 
(drugi odstavek 51. člena ZDSS-1).

Poravnalni in prvi narok za glavno obravnavo je raz-
pisan na dan 14. 10. 2016 ob 8.30, soba št. 2/I, Delovno 
in socialno sodišče, Resljeva 14, Ljub ljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na ogla-
sni deski tega sodišča dne 7. 7.2016.

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani
dne 7. 7. 2016
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Spričevala preklicujejo

Dobravec Eva, Tenetiše 11, Litija, indeks, 
št. 18070640, izdala Filozofska fakulteta. gni-336788

Gregorin Denis, Mengeška cesta 80, Trzin, indeks, 
št. 23100283, izdala Univerza v Ljub ljani, Fakulteta za 
strojništvo, leto izdaje 2010. gnw-336799

Rosić Ana, Trzinska 17, Mengeš, indeks, 
št. 18070351, izdala Univerza v Ljub ljani, Filozofska 
fakulteta, leto izdaje 2007. gnp-336781

Vovk Matejka, Dečkova cesta 50, Celje, indeks, 
št. 09040364, izdala Univerza v Ljub ljani, Fakulteta za 
pomorstvo in promet, leto izdaje 2004/05. gns-336803

Drugo preklicujejo

Dervišević Džafer, Slamnikarska c. 3b, Domžale, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500017478014, 
izdal Cetis Celje d.d. gnl-336785

Eduard Alenka, Dobletina 23, Nazarje, študent-
sko izkaznico, št. 31000700, izdala Fakulteta za na-
ravoslovje in tehnologijo, izdana na ime Alenka Flere. 
gnd-336797

GLASSTECH, d.o.o., Zaloška cesta 185, Ljub ljana, 
izvod licence, št. GE007118/02837/002, za vozilo reg. 
št. LJ GK-387. gnf-336791

Heričko Peter, Cesta v Rošpoh 69, Kamnica, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500008506001, izdal 
Cetis Celje d.d. gno-336782

Jelerčič Ivo, Hrašče 1, Podnanos, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500043931000, izdal Cetis Celje 
d.d. gnh-336789

KAPLER JOŽE S.P., Tovarniška ulica 8, Krško, 
osnovno licenco, št. O0323109. gnv-336800

KAPLER JOŽE S.P., Tovarniška ulica 8, Krško, 
osnovno licenco, št. O0324527. gnu-336801

KLEMEN TRANSPORT, KLEMEN PIŠKUR s.p., 
Celovška cesta 163, Ljub ljana, digitalno tahografsko 
kartico, št. 10705000288883001, za voznika Klemen 
Piškur, izdal Cetis Celje d.d. gnm-336792

Preklici

Lunar Miha, Lovrenčičeva ulica 10, Ljub-
ljana-Črnuče, študentsko izkaznico, št. 63080019, izdala 
Univerza v Ljub ljani. gnn-336783

Mihailović Dejan, Kamnikarjeva ulica 30, Škofljica, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500033164003, 
izdal Cetis Celje, d.d. gnd-336793

Oblak Gorazd, Lopata 20, Celje, digitalno tahograf-
sko kartico, št. 1070500012453001, izdal Cetis Celje 
d.d. gng-336790

Peteln Kristina, Ul. Hermana Potočnika 37, Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, št. 63080151, izdala Uni-
verza v Ljub ljani. gnm-336784

Primc Mitja, Pivška 5, Postojna, digitalno tahograf-
sko kartico, št. 1070500027985001, izdal Cetis Celje 
d.d. gnx-336798

Samokec Roman, Dolnji Zemon 93c, Ilirska Bistrica, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500006577001, iz-
dal Cetis Celje d.d. gnz-336796

Šilc Aleksandra, Dvorska vas 7a, Velike Lašče, 
študentsko izkaznico, št. 31090178, izdala Univerza 
v Ljub ljani. gnb-336795

TRANSPORT MILOVANOVIĆ ĐORĐO, Šol-
ska pot 20, Spodnji Duplek, osnovno licenco, 
št. 01635/AD74-2-4240/2011, za voznika Ramiz Zuko. 
gnj-336787

Upravna enota Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43a, 
2211 Pesnica pri Mariboru, pečat okrogle oblike pre-
mera 35 mm, obrobljen z dvema koncentričnima kro-
goma, v sredini pečata je grb Republike Slovenije, na 
obodu zgoraj je napis REPUBLIKA SLOVENIJA, pod 
njim je napis UPRAVNA ENOTA, na obodu spodaj je 
napis PESNICA, nad napisom PESNICA je številka 18. 
Ob-2626/16

Virant Katarina, Komacova 13, Ljub ljana, odločbo 
o izbrisu čolna IZ-2126, št. 3734-107/2012/15, izda-
na 11. 10. 2012, izdajatelj URSP - Izpostava Izola. 
gnc-336794

Vovk Matejka, Dečkova cesta 50, Celje, študentsko 
izkaznico, št. 09040364, izdala Univerza v Ljub ljani, Fa-
kulteta za pomorstvo in promet. gnt-336802

WEMICOM d.o.o., Ljub ljana, ZALOŠKA CESTA 
153, Ljub ljana, izvod licence avto taksi prevozi, št. 
G000428/02218/003, za vozilo Opel vectra/car.1.8/16V, 
reg. št. LJ-LT-788, veljavnost do 2. 9. 2018. gnk-336786
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