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Javni razpisi
Ob-2084/18
Spremembe
Javnega razpisa za predložitev projektov
v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A
Slovenija-Madžarska (referenčna številka:
4300-116/2015)
V skladu s 16. točko – Spremembe javnega razpisa,
zgoraj navedenega javnega razpisa, je originalno besedilo razpisne dokumentacije spremenjeno v slovenski,
madžarski in angleški verziji, kot je navedeno v nadaljevanju. Prijavitelji so dolžni upoštevati le spremembe, ki
so objavljene na naslednji spletni strani: www.si-hu.eu.
Slovenska verzija javnega razpisa je spremenjena,
kot sledi:
2. Pravna podlaga
Na koncu se doda alineja:
– Zapisnik 7. pisne procedure programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska z dne 14. april
2018.
13. Izbor projektov
Preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti
Za prvim odstavkom se vstavi nov odstavek:
V primeru manjkajočih prevodov iz merila A4 administrativne ustreznosti in upravičenosti (Vloga je sestavljena v ustreznem jeziku/jezikih), se kontaktira vodilnega partnerja za dopolnitve (za max. 4 polja znotraj
merila A4). V zvezi z merilom administrativne ustreznosti
in upravičenosti A3 (Oddane so vse obvezne priloge.)
vloge ni možno dopolniti. Vodilni partner ima možnost
dopolniti vlogo v roku 5 koledarski dni. V primeru, da
projekt še vedno ne zadosti merilom administrativne
ustreznosti in upravičenosti, se projekt zavrne. Projekt
v nadaljevanju ne bo predmet ocenjevanja kakovosti.
Služba vlade Republike Slovenije
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Ob-2127/18
Sprememba
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
spremembo javnega razpisa »Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 2«, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 42/17 z dne 4. 8. 2017.
V Javnem razpisu »Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 2« se pri pravnih podlagah na koncu devetindvajsete alineje črta vejica in doda besedilo: »in Spre-

membe Slovenske strategije pametne specializacije (potrjena s strani Vlade RS dne 21. 12. 2017),«.
V podpoglavju 2.2. Predmet javnega razpisa se
drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Do sofinanciranja so upravičene le RRI operacije,
ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4. Sedaj veljavna S4, ki velja za celotno
obdobje izvajanja tega javnega razpisa in izbranih RRI
operacij, opredeljuje sledeča prednostna področja:
1. Pametna mesta in skupnosti
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
4. Trajnostna pridelava hrane
5. Tovarne prihodnosti
6. Zdravje – medicina
7. Mobilnost
8. Razvoj materialov kot končnih produktov
9. Trajnostni turizem«.
V podpoglavju 4.3. Pogoji za operacijo se v četrti
alineji prvega odstavka črta besedilo: »vendar ne v področje trajnostnega turizma,«.
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Št. 430-86/2018/15(15131-16)

Ob-2082/18

Obvestilo
Ministrstvo za notranje zadeve je dne 23. 3. 2018
v Uradnem listu RS, št. 19/18 objavilo Javni razpis
za organiziranje središč medkulturnega dialoga,
št. 430-86/2018, ki se financira iz Sklada za azil, migracije in vključevanje in sredstev Ministrstva za notranje
zadeve.
Obveščamo vas, da je skladno s točko 12. Navodil
prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentacije predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni
razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Javni
razpisi“, naročnik objavil dokument »Dodatna pojasnila
v zvezi s pripravo vloge, z dne 20. 4. 2018.«
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 6102-5/2018/6, 6102-6/2018/6

Ob-2072/18

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti s 26. aprilom
2018 odpira dva javna razpisa:
– Javni programski razpis za izbor kulturnih
programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Občine Kobarid, ki jih bo v letu
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2018 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti (razpis Kobarid-PrR-2018),
– Javni programski razpis za izbor kulturnih
programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Občine Bovec, ki jih bo v letu
2018 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti (razpis Bovec-PrR-2018).
Zbiranje vlog bo potekalo do 26. maja 2018. Besedili razpisov, prijavni obrazci in merila bodo objavljeni
z dnem odprtja razpisov na spletni strani JSKD (www.
jskd.si).
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Št. 6102-4/2018/7, 6102-3/2018/7

Ob-2073/18

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti s 26. aprilom
2018 odpira dva javna razpisa:
– Javni programski razpis za izbor kulturnih
programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica, ki
jih bo v letu 2018 sofinanciral Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti (razpis NovaGorica-PrR-2018),
– Javni programski razpis za izbor kulturnih
programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Občine Renče - Vogrsko, ki jih
bo v letu 2018 sofinanciral Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti (razpis RenčeVogrsko-PrR-2018).
Zbiranje vlog bo potekalo do 28. maja 2018. Besedili razpisov, vzorci prijavnih obrazcev in merila bodo
objavljeni z dnem odprtja razpisa na spletni strani JSKD
(www.jskd.si).
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Št. 8021-92/2018-2

Ob-2103/18

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) na podlagi Zakona o javnih skladih (Uradni
list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B), 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, 13/18), 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS,
št. 20/11, 57/12 in 46/16, v nadaljevanju: ZSRR–2),
Ustanovitvenega akta Javnega sklada RS za regionalni
razvoj in razvoj podeželja z dne 23. 7. 2009 (čistopis
SV 170/17 z dne 31. 3. 2017), Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območjih (Uradni list RS, št. 22/11,
97/12, 24/15 in 35/17), Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13 in
78/15), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 76/17, v nadaljevanju: UMZDRO),
Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih
nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe Komisije (EU)
št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih
vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187,
z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo
Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za
pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko
infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče
poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi
Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1),

(v nadaljevanju: Uredba o skupinskih izjemah), Uredbe
o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu
uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter
davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni
list RS, št. 93/14, 77/16, 14/18), Splošnih pogojev poslovanja sklada z dne 19. 3. 2015 s spr. in dop. z dne 23. 9.
2016 (v nadaljevanju: Splošni pogoji sklada), Pravilnika
o dodeljevanju spodbud sklada z dne 19. 3. 2015 s spr.
in dop., Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2016 in 2017
s spr. in dop. (postavke za leto 2017 – v nadaljevanju
PFN), Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora
s širšo okolico v obdobju 2013–2018 (sklep Vlade RS
št. 30200-1/2013/4 z dne 10. 10. 2013 s spr. z dne 23. 6.
2016), Spremenjenega programa spodbujanja konkurenčnosti pomurske regije v obdobju 2010–2017 (sklep
Vlade RS, št. 30301-5/2016/6 z dne 21. 7. 2016), Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju
2011–2016 (sklep Vlade RS št. 30300-2/2011/4 z dne
7. 4. 2011 s spr. z dne 23. 6. 2016), Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za
območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje (sklep Vlade
RS št. 00726-19/2013/7 z dne 25. 7. 2013 s spr. z dne
23. 6. 2016), Sklepa Vlade RS o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko
brezposelnostjo (Uradni list RS, št. 36/16 in 64/16), Zakona o izvrševanju proračun Republike Slovenije za leti
2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 –
ZIPRS1718), Proračuna RS za leto 2016 (Uradni list RS,
št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017
(Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16), Programa izvajanja
finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo 2015–2020 (št. 3030-4/2015/8 z dne 22. 4.
2015 s spr. in dop.), Poslovnega načrta izvajanja ugodnih razvojnih kreditov za investicije na problemskih območjih v Republiki Sloveniji, Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo ter Slovenskega regionalno razvojnega sklada, avgust 2016, Pogodbe z Ministrstvom za
gospodarski razvoj in tehnologijo št. C2130-16-900001
o financiranju in izvajanju instrumenta ugodni razvojni
krediti za investicije na problemskih območjih v letih
2016 in 2017 z dne 29. 11. 2016 ter Dodatka št. 1 k tej
pogodbi z dne 20. 6. 2017, Dodatka št. 2 k tej pogodbi
z dne 7. 12. 2017 ter Dodatka št. 3 k tej pogodbi z dne
15. 3. 2018, regionalne sheme državnih pomoči št.:
BE02-2399245-2014/II z dne 24. 1. 2018 ter soglasja
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo k javnemu razpisu št. 3030-5/2016-182 z dne 24. 4. 2018
objavlja
javni razpis
za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim
projektom na problemskih območjih z visoko
brezposelnostjo in obmejnih problemskih
območjih v Republiki Sloveniji – BP2
1. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih razvojnih posojil Sklada začetnim podjetniškim projektom
na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in
obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji
povezanimi z:
– vzpostavitvijo nove poslovne enote;
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote;
– diverzifikacijo proizvodnje ali storitev poslovne
enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem
območju poslovna enota prej ni proizvajala oziroma
izvajala ali
– bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa v obstoječi poslovni enoti.
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2. Namen razpisa je spodbujanje obsega začetnih
podjetniških investicij na problemskih območjih z visoko
brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih, ki
ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti
ter delovnih mest.
3. Cilj razpisa je spodbujanje podjetniške aktivnosti, konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega
razvoja podjetij na problemskih območjih RS z visoko
brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih.
4. Skupna višina razpisanih ugodnih razvojnih
posojil za projekte na problemskih območjih z visoko
brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih je
9.911.226,59 EUR. Razdelitev sredstev po upravičenih
območjih je sledeča:
Problemsko območje
Maribor s širšo okolico
Pokolpje
Hrastnik, Radeče, Trbovlje
Pomurje
Obmejna problemska območja, ki
niso vključena v problemska območja
navedena v prejšnjih vrsticah tabele
v tej točki

Višina posojil
v EUR
2.262.027,50
1.675.418,84
1.461.280,00
901.368,25

3.611.132,00

5. Upravičena območja po tem razpisu so:
a) problemska območja z visoko brezposelnostjo:
– območje občin Maribora s širšo okolico (Maribor,
Hoče - Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob
Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi),
– območje občin Pokolpja (Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Osilnica in Semič),
– območje občin Hrastnik, Radeče,Trbovlje,
– območje občin Pomurja (Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava,
Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci,
Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina,
Turnišče, Velika Polana in Veržej).
b) obmejna problemska območja, ki niso navedena
v prejšnjem odstavku te točke javnega razpisa:
– Ajdovščina, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda,
Brežice, Cerkno, Cirkulane, Črna na Koroškem, Divača,
Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid,
Komen, Kostanjevica na Krki, Kozje, Kranjska Gora,
Loška dolina, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Mežica, Miren - Kostanjevica, Muta, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Postojna, Preddvor, Prevalje, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Rogatec, Sežana,
Slovenj Gradec, Solčava, Sveta Ana, Šentjernej, Šmarje
pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč
in Žetale.
2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa.
– Prijavni obrazec BP, ki se izpolnjen, skupaj z zahtevanimi prilogami po javnem razpisu, posreduje na Sklad.
– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje podrobnejša merila za ocenjevanje, navodila za ureditev
dokumentacije za prijavo na javni razpis ter vzorce dokumentacije, in sicer:
– vzorec posojilne pogodbe, ki ga je potrebno
parafiranega s strani odgovorne osebe priložiti ob prijavi,
– vzorec zahtevka za nakazilo, ki je izdelan
v elektronski obliki in ga je potrebno predložiti ob čr-
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panju posojila in je dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci, skupaj
z navodili za črpanje posojil,
– vzorec poročil o projektu, ki jih je potrebno
po zaključku projekta ter za čas spremljanja projekta
posredovati na Sklad in bodo po zaprtju javnega razpisa
dosegljivi na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci,
– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo, prav tako se ju lahko v času od
objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na
sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure,
razen prijavnega obrazca BP, ki je izdelan v elektronski obliki.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo
v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na
tel. 01/836-19-53.
3. Rok in način prijave
1. Roki za oddajo prijav so: 31. 5. 2018, 13. 7. 2018,
31. 8. 2018, 28. 9. 2018 ter 31. 10. 2018.
2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov: Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in ustrezno
opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga BP2«.
V primeru večjega obsega prijavne dokumentacije,
Sklad predlaga vlagateljem, da oddajo prijavo s prilogami v registratorju velikosti A4/80.
– Na ovojnici mora biti razviden naziv in naslov
vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge,
označen s strani pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali s strani vložišča Sklada, če je vloga
oddana osebno na sedežu Sklada.
– Vlagatelj lahko odda vlogo priporočeno po pošti
ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga
oddana do posameznega roka, do 14. ure.
4. Razpisni pogoji
1. Vlagatelji in upravičenci do posojil so lahko mikro,
mala, srednja in velika podjetja, ki so registrirana kot:
– gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, registrirani z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB s spr.
in dop.; v nadaljevanju: ZGD-1),
– zadruge, registrirane po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – UPB2, v nadaljevanju: ZZad).
2. Vlagatelji morajo z dnem oddaje vloge na javni
razpis na upravičenem problemskem območju z visoko
brezposelnostjo ali obmejnem problemskem območju
opravljati gospodarsko dejavnost na trgu in tam imeti
sedež podjetja ali obrata (poslovne enote ali podružnice). V primeru, da se projekt nanaša na vzpostavitev
nove poslovne enote, morajo vlagatelji na upravičenem
območju registrirati podružnico in/ali poslovno enoto
najkasneje do vložitve prvega zahtevka za črpanje
sredstev.
3. Investicija oziroma projekt je začetna/i pod pogojem:
– da upravičenec nabavi opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ali poslovno enoto od poslovno ali zasebno nepovezane osebe in
– da transakcija poteka pod tržnimi pogoji.
4. Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo
določbe iz Priloge I Uredbe o skupinskih izjemah (v nadaljevanju: Priloga I).
– Vlagatelji morajo glede na določila Priloge I ob
določanju velikosti podjetja upoštevati podatke vezane
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na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter
računovodsko obdobje zajema teh podatkov.
– Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so
povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I.
5. Pri posojilu, ki je dodeljeno za diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih
ta poslovna enota prej ni proizvajala, morajo upravičeni
stroški za najmanj 200 odstotkov presegati knjigovodsko
vrednost sredstev, ki se ponovno uporabijo. Upošteva se
knjigovodska vrednost sredstev v poslovnem letu pred
začetkom del.
6. Pri posojilu, ki je dodeljeno velikemu podjetju za
bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi
poslovni enoti, morajo upravičeni stroški presegati znesek
amortizacije sredstev, povezanih s proizvodnim procesom, ki naj bi se posodobil, v zadnjih treh poslovnih letih.
7. Velikemu podjetju je mogoče dodeliti posojilo
le, če bo vlagatelj s prejetim posojilom izpolnil najmanj
enega od naslednjih meril:
– dejansko povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– dejansko povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki
jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki,
– zaradi prejetega posojila Sklada pomoči skrajšal
čas, ki ga bo porabil za dokončanje projekta,
– dejansko povečal finančno vrednost projekta ali
aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– projekta brez posojila Sklada ne bi mogel izpeljati.
8. Prijavljeni projekt mora predstavljati tehnično-tehnološko zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje poslovnega procesa, ki je predmet projekta, takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.
9. Iz predložene prijavne dokumentacije mora biti
razvidno, da za končni proizvod, ki izhaja iz poslovno-proizvodnega procesa vlagatelja, v povezavi s prijavljenim projektom, obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov.
10. Prijavljeni projekt vlagatelja mora izkazovati pozitivne učinke na vlagateljevo poslovanje.
11. Do spodbud niso upravičeni vlagatelji, ki:
– so imeli delež skupnega kapitala v letu 2017 v obveznostih do virov sredstev manjši od 15,00 % (omejitev
ne velja za vlagatelje ustanovljene po 1. 7. 2017);
– imajo bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz aplikacije EBONITETE.SI oziroma izračunano
po metodologiji Sklada, 1, 2, 3 ali 4 (omejitev ne velja za
vlagatelje, ustanovljene po 1. 7. 2017). Metodologija za
izračun bonitete pri vlagateljih, je objavljena na spletni
strani Sklada, v razdelku predpisi;
– prijavljajo projekt, ki je že bil sofinanciran s strani
sredstev Sklada;
– nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Sklada, zaposlenih, Republike Slovenije oziroma do Finančne uprave RS;
– prijavljajo projekt z več kot dveletnim kumulativnim
negativnim denarnim tokom ali ekološko sporen projekt;
– ne izkazujejo možnosti za zavarovanje posojila
po presoji Sklada;
– so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na osnovi odločbe Evropske Komisije, ki
je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in
nezdružljivo s skupnim trgom EU;
– izvajajo dejavnost, ki je izločena iz shem državnih
pomoči v Evropski uniji;
– imajo registrirano glavno dejavnost in/ali se projekt, ki ga želijo izvesti, vrši:
– v sektorju ribištva in akvakulture, kakor jo zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta
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in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in
(ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1),
z izjemo pomoči za usposabljanje, pomoči za dostop
MSP do finančnih sredstev, pomoči na področju raziskav in razvoja, pomoči za inovacije za MSP, pomoči za
prikrajšane in invalidne delavce, regionalne pomoči za
naložbe v najbolj oddaljenih regijah in shem regionalne
pomoči za tekoče poslovanje,
– v ladjedelništvu,
– v proizvodnji in distribuciji energije ter energetski infrastrukturi,
– premogovništvu,
– za pomoč za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 2010/787/EU
z dne 10. decembra 2010 o državnih pomočeh za lažje
zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L št. 336
z dne 21. 12. 2010, str. 24),
– v primarnem sektorju kmetijske proizvodnje,
z izjemo regionalne pomoči za naložbe v najbolj oddaljenih regijah, shem regionalne pomoči za tekoče
poslovanje, pomoči za svetovanje v korist MSP, pomoči
za financiranje tveganja, pomoči za raziskave in razvoj,
pomoči za inovacije za MSP, pomoči za varstvo okolja,
pomoči za usposabljanje ter pomoči za prikrajšane delavce in invalide,
– v sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov v naslednjih primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje,
– na področju, kadar je pomoč pogojena s tem,
da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce
– v dejavnostih, povezanih z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge
tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo. Pomoč
za kritje stroškov študija ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na
novem trgu v drugi državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom.
– v navezavi s prijavljenim projektom, ki
daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo
uvoženega blaga,
– pri upravičencih, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe
Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč iste
države članice razglasila za nezakonito in nezdružljivo
s skupnim trgom EU,
– v primeru regionalne pomoči v jeklarstvu in železarstvu za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 43. točki 2. člena uredbe EU o skupinskih
izjemah,
– v primeru regionalne pomoči v industriji sintetičnih vlaken za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo
izdelkov, naštetih v 44. točki 2. člena uredbe EU o skupinskih izjemah,
– v primeru regionalne pomoči v prometnem sektorju in s tem povezani infrastrukturi, naštetih v 45. točki
2. člena uredbe EU o skupinskih izjemah.
– so na zadevnem območju prenehali z enako
ali podobno dejavnostjo v Evropskem gospodarskem
prostoru pod pogoji, določenimi v točki d) 13. člena
Uredbe o skupinskih izjemah. Prenehanje dejavnosti
se ugotavlja na ravni štirimestne številčne oznake po
Uredbi o SKD;
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– so insolventni glede na 14. člen Zakona
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 –
ZFPPIPP-UPB8, s spr. in dop.);
– so v težavah, kot jih opredeljuje zakonodaja
s področja reševanja in prestrukturiranja gospodarskih
subjektov v težavah in 18. točka 2. člena Uredbe EU
o skupinskih izjemah ali v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov v težavah oziroma so to pomoč prejeli
in še niso ali se neuspešno zaključili prestrukturiranje
podjetja ali pa so v prestrukturiranju;
– Mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo
manj kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot
podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni
pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij;
– so v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– ne izpolnjujejo ostalih pogojev, določenih v tem
razpisu.
12. Pomoč je dovoljena v primerih prenosa enake
ali podobne dejavnosti ali njenega dela iz poslovne enote v eni pogodbenici Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (začetna poslovna enota) v poslovno
enoto v drugi pogodbenici Sporazuma o Evropskem
gospodarskem prostoru, v kateri se izvede naložba, ki
prejme pomoč (poslovna enota, ki prejme pomoč), če
upravičenec pred dodelitvijo pomoči potrdi, da ni izvedel
premestitve enake ali podobne dejavnosti ali njenega
dela v poslovno enoto, v kateri naj bi se izvajala začetna investicija, za katero zaproša za pomoč, v dveh
letih pred zahtevkom za pomoč, in se zaveže, da tega
ne bo storil še dve leti po zaključku začetne investicije,
za katero prosi za pomoč.
13. Za prenos iz prejšnjega odstavka se šteje, če
se izdelek ali storitev v začetni poslovni enoti in poslovni
enoti, ki prejme pomoč, vsaj delno uporablja za isti namen in izpolnjuje zahteve ali potrebe iste vrste strank,
pri tem pa nastane tudi izguba delovnih mest pri enaki
ali podobni dejavnosti v eni od začetnih poslovnih enot
upravičenca v Evropskem gospodarskem prostoru. Enaka ali podobna dejavnost pomeni dejavnost, zajeto v istem razredu (štirimestni številčni šifri) SKD 2008 oziroma Uredbe (ES) št. 1893/2006 Evropskega Parlamenta
in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične
klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2
in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor
tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih
(UL L št. 393 z dne 30. 12. 2006, str. 1) (v nadaljnjem
besedilu: NACE Rev. 2).
14. Pomoč v sektorju ribištva in akvakulture ni dovoljena podjetjem, ki so storila eno ali več kršitev iz
točk a) do d) prvega odstavka 10. člena in tretjega odstavka 10. člena Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi
uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006,
(ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe
(EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), in za operacije,
naštete v 11. členu navedene uredbe.
5. Pogoji prijave
1. Vlagatelj mora predložiti vlogo za posojilo
na predpisanem obrazcu BP s pripadajočimi prilogami,
ki so navedene v 12. poglavju tega razpisa.
2. Za formalno popolno vlogo šteje vloga, oddana
v rokih in na predpisani način, ki vsebuje vso zahtevano
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dokumentacijo, navedeno v 12. poglavju z naslovom
vsebina vloge.
3. Vloga vlagatelja mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime in velikost vlagatelja oziroma podjetja,
– opis projekta, vključno z dnevom začetka in dokončanja,
– lokacijo projekta,
– seznam ter opredelitev vrste in višine upravičenih
ter neupravičenih stroškov projekta,
– vse predvidene vrste in višine pomoči (instrumenti) pri projektu, vključno s posojilom Sklada.
4. Dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na
vlagatelja ter na prijavljen projekt.
5. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku,
finančni zahtevek pa izražen v EUR.
6. Odgovorna oseba vlagatelja mora podati po razpisu zahtevane izjave in razkriti zahtevane podatke tako,
da jih je mogoče preveriti. V primeru posredovanja lažnih podatkov ali druge ugotovljene zlorabe bo Sklad
nemudoma začel z ustreznimi odškodninskimi in kazenskimi postopki.
7. Vlagatelj mora v času obravnave vloge na poziv
Sklada osebno predstaviti svoje poslovanje ter prijavljeni
projekt.
8. V primeru dokazila v tujem jeziku je vlagatelj
dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokazila,
ki ga s podpisom potrdi odgovorna oseba vlagatelja. Iz
dokazil mora biti razviden predmet nakupa, vrednost
z in brez DDV-ja.
9. Projekt ne sme biti začet pred vložitvijo vloge
na javni razpis. Prvi možni datum, določen za začetek projekta je datum oddaje vloge. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva
obvezujoča zaveza za začetek dejavnosti v zvezi
s projektom.
10. Začetek izvajanja del pomeni bodisi začetek
gradbenih del v okviru investicije bodisi prvo pravno
zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo
zavezo (npr. sklenitev pogodbe, avans, plačilo are ipd.),
zaradi katere investicije ni več mogoče preklicati, če do
nje pride pred začetkom gradbenih del, razen pripravljalnih del, kakor so nakup zemljišča, pridobivanje dovoljenj
in opravljanje predhodnih študij izvedljivosti. V kolikor
je bil projekt pred tem že začet, ne bo več upravičen
do posojila.
11. Za del enotnega investicijskega projekta se
šteje vsaka začetna investicija, ki jo je začel isti investitor in z njim povezana podjetja v obdobju treh let od
datuma začetka del na drugi investiciji, ki prejema pomoč, v isti regiji na ravni trimestne številčne oznake po
uredbi o SKD.
12. Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost oziroma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta
pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo Sklad preverjal pri
izvajanju rednih pregledov.
13. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti
vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do
dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta.
6. Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški projekta: za dokazovanje
upravičenih stroškov projekta (brez DDV) mora vlagatelj predložiti nezavezujoče predračune, predpogodbe
oziroma ponudbe za celoten prijavljen projekt.
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1.1. Nakup nepremičnin:
– objekti s pridajajočimi zemljišči ter poslovni prostori;
– nepremičnine morajo biti ob nakupu v celoti hipotekarnih bremen ter osebnih služnosti proste.
1.2. Gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe
novih ali obstoječih objektov, kar vključuje:
– pripravljalna dela na zemljiščih in objektih, rušitvena
dela, gradbena dela, obrtniška dela ipd.,
– stroške nadzora, ki so lahko do največ 1 % vrednosti
upravičenih gradbenih del,
– stroške dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža pri posameznih gradbenih in obrtniških delih.
1.3. Nakup strojev in opreme (z montažo in s prevozom):
– pri velikih podjetjih izključno novi, pri MSP pa lahko
tudi rabljeni, vendar proizvedeni po 31. 12. 2012.
Nakup rabljenih strojev in/ali opreme ne sme biti predhodno sofinanciran z javnimi sredstvi.
1.4. Nakup nematerialnih naložb:
– ki vključuje nakup patentov, licenc, blagovnih znamk,
znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, a največ do
20 % upravičenih stroškov projekta.
2. Financirani projekti oziroma upravičeni stroški se
morajo:
– vključiti v aktivo podjetja ter se obravnavati kot
osnovna sredstva, ki se amortizirajo,
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih od nepovezanih oseb (tretja oseba ne sme biti 25 % in več kapitalsko povezana z vlagateljem; lastniški deleži ali glasovalne
pravice morajo biti manjše od 25 %). Nakup investicijskih
sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med
sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med
fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom
gospodarske družbe in gospodarsko družbo ali med povezanimi družbami po Uredbi o skupinskih izjemah. Omejitve
zaradi sorodstvenih povezav se upoštevajo tudi med prodajalcem in vlagateljem, katerih lastniki so v sorodstvenem
razmerju in imajo več kot 25 % lastništvo v pravnih osebah,
– ohraniti na upravičenem problemskem območju in
v lasti vlagatelja vsaj 5 let po zaključku projekta za velika
podjetja, oziroma vsaj 3 leta za mikro, mala in srednja
podjetja,
– v primeru nematerialnih investicij, uporabljati izključno v poslovni enoti, ki je prejela regionalno državno pomoč
oziroma posojilo Sklada, in ostati povezane s projektom,
za katerega je dodeljena pomoč, vsaj 5 let v primeru velikega podjetja in 3 leta v primeru mikro, malega ali srednje
velikega podjetja.
3. Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja,
se lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka, pod pogojem, da podjetje nabavi druga osnovna sredstva, ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen ter pod
pogojem, da se ohrani gospodarska dejavnost na določenem območju za obdobje 5 let oziroma 3 leta, upoštevaje
velikost podjetja. Vlagatelj mora o tem predhodno pridobiti
soglasje Sklada.
4. Neupravičeni stroški:
– nakup rabljenih osnovnih sredstev, če so ta že bila
sofinancirana z javnimi sredstvi,
– stroški, katerih povračilo je bilo za isti namen že pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna
pomoč presegla dovoljeni delež projekta),
– stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov
in dajatev,
– stroški aktivnosti, povezanih z izvozom, ko je pomoč
neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev
in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče
izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
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– samostojen nakup zemljišč ter stanovanjska gradnja,
– sofinanciranje sredstev za nadaljnjo prodajo,
– stroški nakupa osebnih vozil,
– stroški dokumentacije,
– stroški pripravljalnih študij, usposabljanj,
– vlaganja za zasebno rabo in
– sredstva namenjena za refinanciranje oziroma nadomeščanje starih posojil in zakupov.
7. Pravila državnih pomoči
1. Razpisana posojila imajo obrestno mero, ki je
nižja od veljavne referenčne obrestne mere za izračun
državne pomoči in zato vsebujejo elemente državnih pomoči, njihovo dodeljevanje pa se izvaja v skladu z veljavnimi pravili na tem področju oziroma v skladu regionalno
shemo državnih pomoči št.: BE02-2399245-2014 z dne
24. 12. 2014.
2. Državna pomoč se pri posojilu izraža v obliki
bruto ekvivalenta dotacije in se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi pri projektu, do dovoljenih meja
pomoči.
3. Državna pomoč po shemi državnih pomoči ima
spodbujevalni učinek samo v primeru, če je prijavitelj predložil vlogo za sofinanciranje pred začetkom izvajanja projekta in po oddaji vloge na javni razpis.
4. Državna pomoč za projekt se ne sme združevati
z drugo državno pomočjo ali pomočjo, dodeljeno po pravilu »de minimis« glede na iste upravičene stroške, če bi
s tem presegla zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči. Pomoč za iste upravičene stroške se lahko kumulira le,
če se s tako kumulacijo ne preseže največja intenzivnost
pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za to pomoč
v skladu z regionalno shemo državnih pomoči, navedeno
v 1. točki tega poglavja javnega razpisa.
5. V primeru velikih investicijskih projektov, z upravičenimi stroški nad 50 mio EUR in pri vlagateljih, ki so
v treh letih pred objavo razpisa prejeli pomoč v obliki
tveganega kapitala, je potrebno upoštevati še dodatna
pravila s področja državnih pomoči.
6. Znesek državne pomoči pri posojilu ne predstavlja
celotnega posojila, temveč je to sedanja vrednost razlike
med skupnim zneskom obresti, ki bi jih vlagatelj plačal
v obdobju skupne dobe vračanja, če bi za posojilo veljala
veljavna referenčna obrestna mera, in skupnim zneskom
obresti, ki jih bo v enakem obdobju plačal Skladu.
7. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni
projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sredstev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih subjektov v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih subjektov v težavah oziroma da je tako pomoč
prejel ter uspešno zaključil prestrukturiranja ter da z dodeljenim zneskom državne pomoči ne bodo presežene
dovoljenje intenzivnosti državnih pomoči ali pomoči »de
minimis«.
8. V kolikor je vlagatelj v fazi pridobivanja ali je prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sredstva
iz morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir,
višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri bo
oziroma je pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen
sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem
teh sredstev. V kolikor pa ta sredstva prejme kasneje
v času trajanja projekta, pa je o tem nemudoma dolžan
obvestiti Sklad.
8. Finančni pogoji
1. Projekt je lahko sofinanciran s strani Sklada do
največ 75 % upravičenih stroškov projekta (brez DDV)
ter hkrati do najvišjega dovoljenega odstotka državne
pomoči, ki znaša kot sledi:
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Velikost
podjetja

Delež regionalne
državne pomoči
(Zahodna Slovenija)
velika
10 %
srednja
20 %
mala
30 %

Delež regionalne
državne pomoči
(Vzhodna Slovenija)
25 %
35 %
45 %

2. Posojilo se dodeli v EUR.
3. Vlagatelj mora zagotoviti razliko med dodeljenimi
sredstvi in dejansko investicijsko vrednostjo projekta ter
prispevati najmanj 25 % lastnih sredstev v upravičeni vrednosti projekta, v katera niso vključena javna sredstva.
4. V kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg
lastnih virov predvidene tudi druge vire, mora k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. izjava
banke) ter podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz
lastnih virov, v kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.
5. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto finančno
konstrukcijo in za dodeljeno posojilo izkazovati sposobnost
izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega
razmerja, kar dokazuje z ustrezno dokumentacijo o projektu.
6. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu odobreno
največ 1.000.000,00 EUR posojil/a oziroma vlagatelju,
ustanovljenem:
Datum vpisa vlagatelja
v sodni register
po 1. 1. 2015
pred 1. 1. 2015

Maksimalna višina
posojila v EUR
500.000,00
1.000.000,00

7. Najnižja upravičena višina projekta (brez DDV)
ne sme biti nižja od 35.000,00 EUR. Najnižji znesek kredita mora biti nad 25.000,00 EUR, najvišji pa ne preko
1.000.000,00 EUR. Kot celotna upravičena vrednost projekta se šteje projekt v višini predloženih upravičenih predračunov, ponudb, predpogodb (brez DDV).
8. Najvišja skupna višina izpostavljenosti vlagatelja
do Sklada po ukrepu za ugodna razvojna posojila na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih
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problemskih območjih v Republiki Sloveniji je lahko največ
1.000.000,00 EUR.
9. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne
sme presegati 10 % vrednosti namenskega premoženja
Sklada. Vrednost namenskega premoženja Sklada na dan
31. 12. 2017 znaša 98.397.792,08 EUR.
10. Posojilni pogoji:
– Fiksna obrestna mera: 0,01 % letno.
– Skupna doba vračanja posojila je največ 10 let oziroma največ do 30. 6. 2028 let, ki vključuje največ 2-letni
moratorij.
– Mesečno vračanje glavnice posojila.
– Polletno vračanje obresti, za obdobje med
1. 1.–30. 6. ter 1. 7.–31. 12.
– Sklad ne zaračunava stroškov dodelitve, sklepanja
ter vodenja posojil.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme biti daljša od
ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko upravičenec pridobi oziroma koristi
največ 24 mesecev moratorija.
– Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko upravičenec moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja
posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne
skupne dobe vračanja.
– Skupna doba vračanja in dolžina moratorija sta odvisni od višine dodeljenega posojila in ekonomske dobe
projekta.
9. Pogoji sklepanja posojilne pogodbe in zavarovanja
1. Upravičenec, ki bo prejel odločbo o dodelitvi posojila, bo s Skladom sklenil posojilno pogodbo, ki bo v obliki
notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti, v primeru zastave na predmetu projekta pa v obliki notarskega
sporazuma o zavarovanju denarne terjatve.
2. Rok sklenitve posojilne pogodbe je do 75 dni od
datuma odločbe o dodelitvi posojila upravičencu, ki ga lahko Sklad ob utemeljenem razlogu na prošnjo upravičenca
rok tudi podaljša.
3. Stroški zavarovanja posojila bremenijo upravičenca.

4. Posojilo se obvezno zavaruje v sledeči obliki:
Boniteta vlagatelja po sistemu
EBONITETE.SI oziroma metodologiji
Sklada
8–10

5–7 ter
ne glede na boniteto, vsi vlagatelji,
ustanovljeni od vključno 1. 1. 2015
naprej

Zahtevane oblike zavarovanja
– 5 bianco podpisanih menic skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za
izpolnitev in unovčenje menic in
– overjena izvršnica in
– dodatno: zastava premičnin in/ali nepremičnin, ki so predmet investicije
v primeru, če vlagatelj ne izkazuje lastništva nepremičnine* v vrednosti
za vsaj 50 % glavnice posojila ali druga dogovorjena oblika zavarovanja
v skladu z 20. členom Splošnih pogojev sklada (npr. bančna garancija).
– 5 bianco podpisanih menic skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za
izpolnitev in unovčenje menic in
– overjena izvršnica in
– zastava premičnin in/ali nepremičnin, ki so predmet investicije ter
poroštvo tretje osebe, ki izkazuje lastništvo drugih nepremičnin*
v vrednosti vsaj 50 % glavnice posojila, če vlagatelj ne izkazuje lastništva
nepremičnine* v vrednosti za vsaj 50 % glavnice posojila. V primeru
poroštva tretje osebe je potrebno predložiti tudi 5 bianco podpisanih menic
skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic
in overjeno izvršnico poroka
– ali druga dogovorjena oblika zavarovanja v skladu z 20. členom Splošnih
pogojev sklada (npr. bančna garancija).

*Za ugotavljanje vrednosti nepremičnine se uporablja vrednotenje GURS-a. Razmerje med vrednostjo nepremičnine ter
posojilom je najmanj 1:1. Nepremičnine so lahko predhodno obremenjene največ z dvema hipotekama. V kolikor je solidarni
porok pravna oseba, mora biti njegova boniteta najmanj 5, v primeru, da je porok fizična oseba, pa mora biti ta kreditno-sposobna.
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5. Ob oddaji vloge mora vlagatelj utemeljiti predlog
zavarovanja posojila ter po potrebi predložiti verodostojna dokazila o zagotovitvi predlaganih instrumentov
zavarovanja posojila.
6. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno
Sklad, in sicer pred podpisom posojilne pogodbe. Sklad
ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno
dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem.
Posojilo Sklada ne more biti zavarovano z jamstvom
Republike Slovenije ali občine. Predlagano zavarovanje posojila mora biti veljavno še najmanj 2 meseca po
zapadlosti zadnjega obroka.
7. V kolikor upravičenec, ki mu je bilo dodeljeno
posojilo, ne bo pristopil k podpisu posojilne pogodbe
v določenem roku, se bo upoštevalo, da je upravičenec
enostransko odstopil od dodelitve posojila in od sklenitve posojilne pogodbe.
10. Pogoji črpanja posojila
1. Črpanje posojila:
– upravičenec mora dokumentacijo za črpanje
posojila pred izvedbo črpanja čim prej in najkasneje
5 delovnih dni pred iztekom roka posredovati Skladu.
Vsi predloženi dokumenti morajo biti v skladu z določili
javnega razpisa in navodili za črpanje posojil, ki so objavljena na povezavi http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci;
– je dokumentarno z možnostjo nakazila posojila
izvajalcem oziroma dobaviteljem ali v obliki refundacije
ob predložitvi potrdil o že opravljenih plačilih iz lastnih
virov ali z nakazilom upravičencu v primeru dokumenta
v tuji valuti. V slednjem primeru mora upravičenec v roku
5 delovnih dni Skladu predložiti bančno potrdilo o plačilu
celotnih obveznosti;
– je možno izvesti tudi po fazah;
– se začne po ureditvi zavarovanja in podpisu posojilne pogodbe ter predložitvi:
– izpolnjenega in podpisanega zahtevka (original),
ki vključuje tudi izjavo, da so vsa dokazila in izvedena
dela v skladu z določili javnega razpisa, da so kopije priloženih dokumentov enake originalom ter da so priloženi
dokumenti verodostojni ter izdani skladno s pogodbami
in/ali naročilom in/ali dobavo;
– kopije računov in situacij z datumom opravljene storitve oziroma odpreme blaga po datumu vložitve
vloge na javni razpis; kopije pogodb in predračunov (le
v primeru, da natančno predstavljajo predmet nakupa in
vsebujejo določilo o veljavnosti), izstavljenih po datumu
oddaje vloge na javni razpis. V kolikor so dokazila v tujem jeziku, upravičenec priloži njihov prevod, ki ga potrdi
s svojim podpisom. Vsakemu dokumentu, ki se nanaša
na pogodbena dela, je potrebno priložiti tudi kopijo pogodbe z izvajalcem. Dela pri projektu, kar vključuje tudi
naročila ter plačila avansov, ne smejo biti pričeta pred
datumom oddaje vloge na javni razpis;
– potrdila o plačilih (npr: bančni izpiski, avansni
računi, potrjene kompenzacije …) kot dokazila o zagotavljanju lastne udeležbe pri posameznem dokumentu
za črpanje posojila oziroma kot dokazila o že opravljenih
plačilih računov, situacij, pogodb in predračunov, ki so
podlaga za izvršitev refundacije;
– v primeru izvajanja pogodbenih del kopija pogodb
z izvajalci;
– upoštevajo se zneski brez DDV, in sicer največ do
75 % posameznega dokumenta za črpanje.
2. Upravičenec lahko izjemoma uveljavlja razširitev
upravičenih stroškov, ki jih ob prijavi še ni bilo mogoče predvideti in so neposredno povezani s prijavljenim
projektom, in sicer največ do 5 % od dodeljenega posojila, s predhodnim soglasjem Sklada.
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3. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 75 dni
od dneva sklenitve posojilne pogodbe. Ob utemeljenem
razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenca rok tudi
podaljša.
4. V kolikor upravičenec v določenem roku in na
dogovorjen način ne bo dostavil ustrezne dokumentacije
za črpanje, se upošteva, da je enostransko odstopil od
dodeljenega posojila.
11. Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano
prijavo na javni razpis, a ne kasneje kot 31. 12. 2019.
Rok za zaključek projekta se opredeli v odločbi o dodelitvi posojila in v posojilni pogodbi. Za zaključek projekta
se šteje končanje investicijskih del na projektu oziroma
vključitev strojev ali opreme v objektih v proizvodni proces.
2. Upravičenec mora o poteku projekta Skladu poročati najkasneje v roku 2 mesecev po zaključku projekta, o učinkih pri projektu pa po zaključku projekta
enkrat letno, do 30. 4. vsako leto, za ves čas spremljanja
projekta (3 leta za mikro, mala in srednje velika podjetja
oziroma 5 let za velika podjetja, po pogodbenem roku za
zaključek projekta), za kar se zaveže tudi v posojilni pogodbi. V poročilih mora upravičenec poročati o projektu
na način, da bodo opredeljeni doseženi cilji, zastavljeni
pri projektu iz vsebinskega in finančnega vidika. Poročilo o zaključku projekta vključuje tudi izjavo upravičenca, da je projekt dejansko zaključil ter datum zaključka
projekta. Sklad bo spremljal realizacijo ciljev s kazalniki
učinkov dodeljenega posojila.
3. Upravičenec mora opravljati dejavnost, ki je predmet projekta, na upravičenem problemskem območju
še vsaj naslednjih 5 let po končanem projektu za velika podjetja oziroma še naslednja 3 leta v primeru mikro, malih in srednje velikih podjetij. Neizpolnjevanje te
zahteve je mogoče le v izjemnih primerih s soglasjem
Sklada.
4. Upravičenec mora z odobrenim projektom 2 leti
po njegovem zaključku doseči pozitivne učinke na področju konkurenčnosti (npr. zaradi uvajanja novih tehnologij ali njenih posodobitev, uvajanja novih proizvodov oziroma proizvodnih izboljšav, proizvodnje izdelkov
z visoko dodano vrednostjo, širjenja trga, učinkovitega
trženja, rasti dodane vrednosti na zaposlenega, novih
delovnih mest, okoljskega vpliva investicije) ter najmanj
ohraniti oziroma povečati število zaposlenih ob povečanju konkurenčnosti in/ali izboljšanju tehnološkega procesa.
5. Povečanje števila zaposlenih se meri kot absolutna razlika med povprečnim številom zaposlenih
v zadnjem obračunskem obdobju pred oddajo vloge
po podatkih iz bilanc podjetja na dan 31. 12. 2017 in
številom zaposlenih na dan 31. 12. najkasneje 2 leti po
zaključku projekta na račun povečanja števila zaposlenih pri vlagatelju zaradi izvedbe projekta. Prezaposlitve
delavcev med povezanimi podjetji se ne štejejo kot novo
ustvarjena delovna mesta.
6. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo omogočil nadzor nad porabo posojila tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne
knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. Upravičenec
mora hraniti dokumentacijo najmanj do 31. 12. 2028.
7. Upravičenec mora omogočiti Skladu pregled projekta in ogled predmeta zavarovanja.
8. Sklad lahko od vlagatelja oziroma upravičenca
na njegove stroške ali na stroške Sklada zahteva dodatno dokumentacijo (npr. dokumentacija za ugotovitev
skladnosti vloge z določili tega razpisa, izdelava strokovnega mnenja, preveritev zavarovanja …).
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9. Sklad ima pravico odpovedati ali odložiti črpanje posojila in ne glede na pogodbeno dogovorjeni rok
zapadlosti posojila odstopiti od posojilne pogodbe ter
zahtevati predčasno vračilo posojila s pripadajočimi zamudnimi obrestmi po Zakonu o predpisani obrestni meri
zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07), v kolikor
ugotovi kršitve v skladu s 26. členom Splošnih pogojev
Sklada ali določil javnega razpisa.
12. Vsebina vloge
1. Obvezna dokumentacija:
Oznaka
priloge
1. OBR
2. POG
3. INV

4. REG

5. OBV
6. ZKL

7. AVP

8. NAK

9. RAB

Opis priloge
Ustrezno izpolnjen in s strani odgovorne osebe podpisan in žigosan prijavni obrazec BP, ki mora biti
skladen z ostalo predloženo dokumentacijo o projektu.
S strani odgovorne osebe parafiran vzorec pogodbe.
Poslovni načrt, ki mora biti skladen s prijavnim obrazcem in ne sme biti starejši od 1. 1. 2018. Pri njegovi
pripravi je potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za leto 2017 in splošne diskontne
stopnje, ki je 4 %. Vsi finančni izračuni morajo biti izdelani najmanj za dobo vračila posojila.
Poslovni načrt mora vsebovati:
– poslovni del (podatke o vlagatelju, njegovi dejavnosti, finančni in predračunski konstrukciji projekta, opis
ter lokacijo projekta, predstavitev poslovnega dela projekta (strategija trženja, ocena konkurence in trga,
reference, analiza kadrov, terminski plan, vpliv projekta na okolje) ter
– finančni del z oceno učinkov projekta z analizo njegove upravičenosti in izračuni v njegovi ekonomski
dobi oziroma najmanj za obdobje vračila posojila (izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba
vračanja vloženih sredstev, neto sedanja vrednost projekta, interna stopnja donosnosti, analiza bilance
uspeha in stanja, denarni tok projekta)).
Iz investicijske oziroma poslovne dokumentacije mora biti razvidno doseganje ciljev po javnem razpisu
v skladu s 4. točko iz 11. poglavja javnega razpisa.
Dokazilo o registraciji dejavnosti vlagatelja za gospodarsko dejavnost na dan oddaje vloge na upravičenem
območju po javnem razpisu:
– izpisek iz sodnega/poslovnega registra za gospodarske družbe ali izpis iz poslovnega registra za
samostojne podjetnike, ne starejši od meseca dni pred oddajo vloge na javni razpis, z označbo registrirane
gospodarske dejavnosti vlagatelja oziroma projekta, skladne z javnim razpisom oziroma druga dokazila, iz
katerih je razvidna registracija dejavnosti vlagatelja za prijavljeni projekt. Iz dokazila mora biti razvidno tudi,
da vlagatelj opravlja gospodarsko dejavnost na upravičenem območju, glede na določila javnega razpisa.
– V primeru, da se projekt nanaša na vzpostavitev nove poslovne enote morajo vlagatelji podati izjavo, da
bodo na upravičenem območju registrirali podružnico in/ali poslovno enoto najkasneje do vložitve prvega
zahtevka za črpanje sredstev.
– Sklad bo iz baze AJPES-a za vlagatelja pridobil dokazila o njegovi registraciji. V kolikor podatki
v AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam.
– V kolikor potrebujejo vlagatelji za izvajanje dejavnosti posebna dovoljenja (npr. koncesijo ipd.), jih
priložijo k vlogi.
Priloga REG-SOC: Dokazilo o pridobljenem statusu socialnega podjetja po Zakonu o socialnem
podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1 in 13/18). Podatke bo Sklad pridobil iz Evidence
socialnih podjetij, objavljene na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v kolikor pa
podatki ne bodo dosegljivi, jih bo moral predložiti vlagatelj sam.
Originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačil, ki ga izda krajevno
pristojna Finančna uprava RS, ki ni starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.
Zemljiško knjižni izpisek lokacije projekta, ki ne sme biti starejši od 1 meseca od oddaje vloge na razpis.
V primeru, da vlagatelj ni lastnik prostorov oziroma nepremičnine, kjer je lokacija projekta, pa še kopijo
pogodbe o najemu (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika(ov)
k predvidenemu projektu.
Velika podjetja morajo predložiti tudi analizo možnosti izvedbe projekta s prejetim posojilom Sklada in
brez njega, iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja iz 7. točke 4. poglavja tega razpisa. Vlagatelji
v ta namen napravijo tudi dva modela izračuna, in sicer enega, ki upošteva pridobljeno posojilo po tem
razpisu, in drugega, ki tega posojila ne vključuje.
Nezavezujoči predračuni, predpogodbe oziroma ponudbe za celotni prijavljeni projekt (upravičene ter
neupravičene stroške pri projektu). Dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in morajo biti izdana po 1. 1.
2018. V primeru nakupa rabljenih strojev, opreme ali nepremičnin je potrebno opredeliti, ali gre za nakup
rabljene ali nove opreme ter predložiti dokazilo, iz katerega bo razvidna starost opreme, v kolikor ta ni
razvidna iz ponudb. Popisa stroškov iz projektne dokumentacije Sklad ne bo upošteval kot ustrezno
dokazilo o investicijskih stroških projekta.
V primeru nakupa rabljenih strojev, opreme ali nepremičnin je potrebna tudi izjava prodajalca, da predmet
nakupa v preteklosti ni bil kupljen s pomočjo nepovratnih sredstev ali drugih javnih virov.
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Opis priloge
Tehnična skica objekta (lahko iz projektne mape za gradbeno dovoljenje) v primeru gradbenih del,
prospekt opreme ali strojev oziroma dokumentacija o prikazu projekta.
Pravnomočno gradbeno dovoljenje ali ustrezno upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje ni
potrebno, iz katerega je razvidna namembnost. V kolikor dovoljenje ni potrebno, je potrebno priložiti izjavo,
da gradbeno dovoljenje za predviden poseg ni potrebno, da pa vlagatelj razpolaga z vsemi potrebnimi
dovoljenji in soglasji za izvedbo projekta.
Kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu.
Izjava vlagatelja o zagotovitvi lastnih sredstev pri projektu z navedbo vira za ta sredstva. V primeru
zapiranja finančne konstrukcije z drugimi viri, je potrebno priložiti dokazila, iz katerih bo zagotovljeno
zaprtje finančne konstrukcije projekta (npr. izjava banke za odobreno posojilo) – glej prilogo POS.
Sklad bo za vlagatelja iz baze AJPESa oziroma drugih ustreznih baz pridobil letne izkaze poslovanja
za preteklo leto poslovanja tj. leto 2017. V kolikor podatki v AJPESU ne bodo dosegljivi oziroma bodo
nepopolni ali neustrezni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam.
– Pri vlagateljih, pri katerih podatki iz letnih poročil za leto 2017 še ne bodo javno objavljeni, vlagatelji
priložijo nerevidirane bilančne izkaze za poslovanje v letu 2017, kot so jih oddali AJPES-u.
V kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg lastnih virov predvidene tudi druge posojilne vire, mora
k vlogi priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. izjava banke), ter podati izjavo, da bo sredstva
nadomestil iz lastnih virov, v kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.
Predlog ustreznega zavarovanja, kar vlagatelj opredeli tudi v obrazcu za prijavo in po potrebi priloži
ustrezna dokazila. V primeru solidarnega poroka, je potrebno še soglasje slednjega k poroštvu. V kolikor je
porok fizična oseba, je potrebno predložiti še dokazila o njegovi kreditni sposobnosti (dokazila o dohodkih,
zadolžitvah in njegovem premoženju, skupaj z izpolnjenimi podatki v prijavnem obrazcu ter ustrezno
izpolnjeno in podpisano Prilogo OBR_porok, ki je del razpisne dokumentacije).
V primeru bančne garancije je potrebno priložiti izjavo banke o nameri izdaje bančne garancije za znesek
posojila s pripadajočimi obrestmi.
V primeru specifičnih projektov mora vlagatelj k vlogi predložiti tudi druga dovoljenja, ki mu omogočajo
opravljanje dejavnosti (npr. koncesijska dovoljenja, najemna pogodba ipd.). Sklad lahko v času do
zaključka obravnave vloge od vlagatelja zahteva, da v zahtevanem roku poda dodatno dokumentacijo
in pojasnila o projektu oziroma navedbah v vlogi z namenom preveritve resničnosti in verodostojnosti
podatkov, navedenih v vlogi ter predloženi dokumentaciji. Vlagatelj pa lahko tudi sam predloži dokazila in
pojasnila o projektu (npr. pisma o nameri).

2. Neobvezna dokumentacija
(V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj s tega področja ne dobi točk pri oceni projekta):
Oznaka
priloge
1. POGp

Opis priloge
Predpogodbe, pisma o nameri za prodajo končnih izdelkov, ki izhajajo iz poslovno-proizvodnega
procesa vlagatelja, v povezavi s projektom.

13. Merila za ocenjevanje
1. Projekt lahko skupaj prejme 100 točk, po naslednjih kriterijih in podkriterijih:
1.1. Regionalni vidik lokacije investiranja – skupno
največ 30 točk:
– Koeficient razvitosti občine projekta za leto 2018
– 30 točk.
1.2. Tržni in ekonomski elementi projekta – skupno
največ 50 točk:
– Tržna naravnanost projekta – 12 točk;
– Tehnološki vidik projekta oziroma končnega proizvoda projekta – 10 točk;
– Ocena finančne uspešnosti vlagatelja s projektom – 8 točk;
– Nove zaposlitve – 10 točk;
– Izvedljivost projekta – 10 točk.
1.3. Ocena vlagatelja – skupno največ 20 točk:
– Bonitetna ocena vlagatelja glede na razvrstitev po
EBONITETE.SI oziroma metodologiji Sklada – 10 točk;
– Kapitalska ustreznost vlagatelja – 4 točke;
– Velikost vlagatelja – 4 točke;
– Status socialnega podjetja – 2 točki.
Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Prilogi
razpisne dokumentacije.

2. Da se projekt uvrsti v nadaljnjo obravnavo, mora
doseči, kot sledi iz tabele:

skupaj po vseh kriterijih
najmanj
ter po kriterijih tržni in
ekonomski elementi projekta
in ocena vlagatelja skupaj
najmanj

Minimalni prag števila
točk:
40 točk
30 točk

14. Obravnava vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi
pogoji Sklada.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in
obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje
direktor Sklada. Komisija bo o odpiranju vlog in o izboru upravičencev vodila zapisnik. Podatki iz vloge so
poslovna tajnost. Komisija lahko s soglasjem direktorja
Sklada k svojemu delu povabi tudi zunanje ocenjevalce
in strokovnjake iz delovnega področja razpisa.
3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele.
Vloge, ki bodo prispele po posameznem roku, se prene-
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sejo v naslednje odpiranje, razen po zaprtju oziroma izteku
razpisa. Odpiranje vlog je najkasneje tretji delovni dan po
izteku roka za oddajo vlog. Odpiranja niso javna.
4. Vloge morajo ob oddaji obvezno vsebovati prijavni
obrazec in poslovni načrt, sicer se zavržejo kot nepopolne.
5. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni
od posameznega odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.
6. Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva prejema
poziva za dopolnitev ne dopolnijo ali jih neustrezno dopolnijo, se kot nepopolne zavržejo.
7. Prepozno prispele vloge se uvrstijo v naslednji razpisni rok, v kolikor tega ne bo več, se zavržejo.
8. Vloge, ki ne ustrezajo razpisnim pogojem, se kot
neutemeljene zavrnejo.
9. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne
vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Popolne vloge pridobijo najmanj
2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje. Komisija bo na
podlagi povprečnih ocen vloge razvrstila v prioritetno listo.
Financirane bodo vloge z najvišjim številom točk do porabe
razpisanih posojil po posameznih sklopih upravičenih območjih opredeljenih v 4. točki 1. poglavja javnega razpisa.
10. Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril
v 13. poglavju. Prednost pri izboru za dodelitev posojil znotraj posameznega odpiranja bodo imeli projekti, ki bodo dobili višje število točk. V kolikor bodo projekti pri ocenjevanju
znotraj posameznega roka odpiranja vlog dosegli enako
število točk, bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki
bodo zbrali višje število točk po naslednjem vrstnem redu
meril za izbor vlog, in sicer:
1. tržni in ekonomski elementi projekta,
2. regionalni vidik lokacije investiranja,
3. ocena vlagatelja.
V primeru, da zadnje uvrščene vloge tudi po teh merilih dosežejo enako število točk, bo imela prednost vloga, ki
je bila oddana prva (upošteva se datum in ura oddaje vloge
priporočeno na pošto ali datum in ura oddaje vloge osebno
v vložišču na sedežu Sklada).
11. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril za točkovanje ne dosežejo skupno najmanj število točk opredeljenih
v tabelah v 2. točki 13. poglavja javnega razpisa, se kot
neutemeljene zavrnejo.
12. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev več, kot je na razpolago sredstev, komisija za pregled in obravnavo prispelih
vlog na podlagi vrednotenja projektov oblikuje prednostni
vrstni red vlagateljev za dodelitev sredstev. Ko pa gre za
t. i. ostanke sredstev, lahko komisija v primeru iz prejšnjega
stavka predlaga odobritev sredstev vlagateljem iz višjega
prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska in v obsegu razpoložljivih sredstev (na
primer: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR, razpoložljiv
obseg posojil še 25.000,00 EUR, zato dodelitev v višini
25.000,00 EUR), če se vlagatelj strinja in zagotovi, da bo
izvedel projekt v celoti, ter prilagodi finančno konstrukcijo
projekta. V kolikor vlagatelj tega v postavljenem roku ne
bo storil oziroma na to ne pristane, lahko Sklad po enakem
postopku ponudi posojilo vlagatelju, katerega vloga se je
po oceni uvrstila kot naslednja, vendar v okviru časovnih
možnosti razpisa. Vloge vlagateljev, ki ne bodo uvrščene
v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev,
se kot neutemeljene zavrnejo.
15. Obvestilo o rezultatih obravnave vlog
1. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni
z odločbo, praviloma v roku do 45 dni od datuma odpiranja vlog.
2. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb odloči direktor Sklada. V primeru dodelitev sredstev nad
500.000,00 EUR je potrebno k sklenitvi posojilne pogodbe
pridobiti še soglasje Nadzornega sveta Sklada.
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3. Sklad z odločbo o dodelitvi posojila izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in
potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.
4. Na podlagi prvega odstavka 10. člena ZSRR-2 ni
pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno
vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži
neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000
Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Predmet tožbe ne
morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 1108-2/2016-151

Ob-2129/18

Na podlagi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja
in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne
20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU)
št. 1303/2013), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470;
v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1304/2013), 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) in njene izvedbene uredbe,
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, 90/14 in 51/16), Zakona o visokem šolstvu
(Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 75/16,
61/17 – ZUPŠ in 65/17; v nadaljnjem besedilu: Zakon
o visokem šolstvu), Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno
besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 –
ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljnjem besedilu: ZJF), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 80/16, 71/17 in 13/18
– ZJF-H), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018
(Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17), 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, 36/16,
58/16, 69/16 – popr., 15/17 in 69/17), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje
2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 3.0,
z dne 15. 2. 2018, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 3.2, z dne 6. 12.
2017, Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (Uradni list RS, št. 41/11), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011,
3/13 in 81/16) in odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
v vlogi organa upravljanja, št. 10-1/3/MIZŠ/0, št. zadeve
3032-12/2017/5, z dne 23. 3. 2017, in spremenjeno odločitev o podpori št. 3032-12/2017/12, z dne 26. 4. 2018,
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Javni štipendijski, razvojni invalidski in preživninski sklad
Republike Slovenije objavlja
javni razpis
Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim
sektorjem – Študentski inovativni projekti
za družbeno korist 2016–2020
za študijsko leto 2017/2018
1. Ime oziroma naziv posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Izvajalec javnega razpisa: javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije,
Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
sklad).
3. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis za dodelitev sredstev delno financira
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Javni razpis za dodelitev sredstev izbor operacij se
izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 kot neposredna potrditev programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem
okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist
2016–2020« prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega
učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih
in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih
oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem
pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja 3: Spodbujanje
prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
Javni razpis se bo izvajal v Kohezijski regiji Vzhodna
Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS) in v Kohezijski
regiji Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRZS).
Skladno s splošnim pravilom glede programskih območij iz prvega odstavka 70. člena uredbe o skupnih določbah (1303/2013) in načelom odstopanja, opredeljenim
v drugem odstavku 13. člena uredbe o ESS (1304/2013),
se bo pri financiranju aktivnosti, ki jih izvaja upravičenec
v korist obeh programskih območij (KRVS in KRZS), uporabilo t. i. sorazmerni pristop (pro-rata) financiranja aktivnosti. Za določitev razmerja med programskima območjema
se uporablja t. i. sorazmerni ključ, ki se definira na podlagi
podatka o številu visokošolskih zavodov v kohezijskih regijah, in sicer v razmerju 67 % v KRZS in 33 % v KRVS.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov,
ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 10 študentov pod
mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja.1 V okviru projektov
bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne
rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja. V projekt bodo vključeni študenti različnih študijskih
stopenj in smeri, kar bo prispevalo k mreženju študentov
različnih disciplin in strok ter strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja.
Ciljna skupina: učitelji, študenti na dodiplomski in
podiplomski stopnji.
Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve
sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema
V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični
obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski
in moški spol. Prav tako se lahko nekateri izrazi v ednini
(npr. pedagoški mentor), kjer je to potrebno, uporabijo tudi
v množini in obratno.
1
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z okoljem (negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju), izvajanje modelov odprtega
in prožnega prehajanja med izobraževanjem in trgom
dela oziroma lokalnim okoljem (sektorjem negospodarstva, NVO2, raziskovalnim sektorjem, socialnimi partnerji
in drugimi deležniki), s čimer se bo mladim zagotovilo
pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem in povečanje možnosti za lažji prehod
s področja študija na področje dela.
S programom se bo preko vzpostavljenih aktivnosti spodbujalo reševanje aktualnih vprašanj lokalnega in družbenega okolja, tudi preko usposabljanja
študentov in s svetovanjem za ciljne skupine lokalne
skupnosti, s čimer bo zagotovljen prispevek h krepitvi
dolgoročnega sodelovanja in povezovanja visokošolskih zavodov z negospodarstvom (lokalnim/regionalnim okoljem). Mladim bo zagotovljeno pridobivanje
konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem (razvoj ustvarjalnosti, kreativnosti, podjetnosti,
ozaveščanje in senzibiliziranje študentov za probleme
lokalne/regionalne skupnosti ipd.), strokovni sodelavci
iz lokalnega/regionalnega okolja pa bodo usposobljeni za prepoznavanje in reševanje problematik lokalnega/regionalnega okolja v prihodnje. Zastavljene
aktivnosti posledično vplivajo na prilagajanje izobraževalnega sistema potrebam lokalnega/regionalnega
okolja oziroma družbe nasploh.
V skladu z Operativnim programom se v okviru
specifičnega cilja 3: »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema« zasledujejo cilji predmetnega javnega razpisa:
– z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov
se bo študentom (dodiplomskim in podiplomskim)
z vključitvijo v projekte, ki se bodo izvajali v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju, omogočilo podporo oziroma okolje za
razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja
ter izkušenj;
– s spodbujanjem inovativnosti, kreativnega razmišljanja in razvijanjem predmetno specifičnih kompetenc na študijskem področju ter kompetenc s področja
drugih ved izboljšati zaposljivost študentov ter spodbujati ustvarjanje novih delovnih mest v lokalnem/regionalnem okolju;
– s povezovanjem visokošolskih zavodov z deležniki v lokalnem/regionalnem okolju vzpostaviti možnosti dolgoročnega sodelovanja, ki bo prinašalo
družbeno korist.
Rezultat bo okrepljeno sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z lokalnim/regionalnim
okoljem, praktične izkušnje, znanja in kompetence, ki
jih študenti pridobijo z vključitvijo v projekte, povečan
delež visokošolskih zavodov, ki izvajajo prožnejše
oblike učenja za izboljšanje kompetenc mladih, strokovni sodelavci iz lokalnega/regionalnega okolja pa
se usposobijo za prepoznavanje in reševanje problematik lokalnega/regionalnega okolja, pri čemer se
zagotavljajo pogoji za trajnostni razvoj na različnih
področjih družbenega delovanja.
2
Pojem se pretežno uporablja za oznako formalnih
oblik neprofitnega združevanja, ki imajo statusno pravni
položaj pravne osebe zasebnega prava. V Sloveniji so to
prvenstveno društva, ustanove in zasebni zavodi. Oznaka
»nevladne« se nanaša zlasti na neodvisnost teh organizacij
od države v vseh pogledih njihovega obstoja.
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Namen javnega razpisa je skladen tudi s Slovensko
strategijo pametne specializacije (S4)3, ki med nameni
posebej opredeljuje tudi človeške vire in znotraj teh področje »Mlada in ustvarjalna Slovenija«, kjer je ena od
prioritet spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti mladih, razvijanje nadarjenosti in izboljšanje njihovih ključnih kompetenc v vseh fazah izobraževalnega
procesa, znotraj česar je eden od konkretnih primerov
opredeljeno tudi spodbujanje možnosti preizkušanja in
izvedbe konkretnih zamisli študentov v praksi ter povezovanje z gospodarstvom.
4. Pogoji in zahteve za kandidiranje in izvajanje
projektov
4.1 Pogoji za kandidiranje
Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi
v Republiki Sloveniji (univerza ali samostojni visokošolski zavod; v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), ki se na
dan roka za oddajo vloge, opredeljenem v točki 8 tega
javnega razpisa, vodijo v Evidenčnem in analitskem
informacijskem sistemu visokega šolstva v Republiki
Sloveniji (nadaljnjem besedilu: eVŠ), izvajajo javno veljavne študijske programe ter imajo v študijskem letu
2017/2018 vpisane študente.
Posamezni prijavitelj lahko odda le eno vlogo na
javni razpis. V kolikor je prijavitelj samostojni visokošolski zavod, lahko v vlogi predloži predlog za največ
3 projekte. V kolikor je prijavitelj univerza, lahko le-ta
v svoji vlogi odda število projektov za vsako svojo članico, ki je nosilka izvajanja posameznega projekta (maksimalno skupno število projektov je 3 projekti x število
članic univerze).
Za posamezno univerzo je kvota projektov, ki jih
lahko prijavi v vlogi, določena s številom članic univerze
in največjim številom projektov, ki jih določa javni razpis.
V primeru, da posamezna članica univerze ne prijavi
največjega možnega števila projektov (3 projekte), temveč manj ali nobenega, lahko z izjavo odstopi od predpisane kvote maksimalnega števila projektov oziroma
izjavi, da se odpoveduje izvajanju določenega števila
projektov. Univerza lahko te projekte prenese na druge
članice univerze, ki bi želele v vlogi prijaviti več projektov. Posamezna članica v tem primeru lahko prijavi več
kot 3 projekte, vendar največ 5.
Natančnejši postopek dodeljevanja sredstev in načina izbora je opredeljen v 9.1 točki javnega razpisa.
4.2 Pogoji in zahteve za izvajanje projektov
Vsak projekt mora vključevati sodelovanje z eno
negospodarsko ali neprofitno organizacijo iz lokalnega/regionalnega okolja, kjer je nastal izziv (v nadaljnjem
besedilu: Partner 1).
V kolikor narava projekta to zahteva, se lahko v projekt dodatno vključi(jo) tudi druga(e) organizacija(e)
z družbenega področja in/ali organizacija(e) z gospodarskega področja (v nadaljnjem besedilu: Partner(ji) 2),
ki na inovativen način pristopi(jo) k reševanju izpostavljenega problema z namenom družbenega razvoja.
Doprinos Partnerja(ev) 2 v projektu mora biti jasno in
smiselno opredeljen.
Posamezni partner lahko sodeluje pri izvajanju največ enega projekta, ki se izvaja v posameznem obdobju,
vezanem na prijavni rok po tem javnem razpisu. Sodelovanje v projektu se potrdi z Izjavo prijavitelja o izpolnje3
S4 je Vlada RS potrdila dne 20.9.2015, Evropska
Komisija pa  dne 3.11.2015. Spremembo S4 je Vlada RS
sprejela dne 21. 12. 2017
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/kljucni-dokumenti
http://www.svrk.gov.si/si/delovna_podrocja/strategija_
pametne_specializacije/
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vanju in sprejemanju razpisnih pogojev za vsak predlog
projekta (Obrazec št. 1). Prijavitelj je dolžan za vsak
projektni predlog pridobiti podpisano Izjavo organizacije
iz lokalnega/regionalnega okolja oziroma organizacije
z družbenega ali gospodarskega področja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa (Obrazec
št. 2), ki jo predloži k prijavnemu obrazcu.
Del projektnih aktivnosti se mora izvajati neposredno v lokalnem/regionalnem okolju. Projekt mora vključevati najmanj 6 in največ 10 študentov dodiplomskega
in/ali podiplomskega študija, pri čemer morata biti vsaj
2 študenta vpisana pri prijavitelju projekta4.
Posamezen študent lahko v okviru vloge, oddane
v okviru posameznega odpiranja na javni razpis, sodeluje v enem projektu. Posamezen študent lahko sodeluje po tem javnem razpisu ne glede na to, ali je že bil
vključen na javnih razpisih Po kreativni poti do znanja
2016–2020 in Študentski inovativni projekti za družbeno
korist 2016–2018.
Prijavitelj je dolžan pri izboru sodelujočih študentov
omogočiti prednost študentom, ki še niso sodelovali
v javnem razpisu »Projektno delo z negospodarskim
in neprofitnim sektorjem Študentski inovativni projekti
za družbeno korist 2016–2018« (v nobenem izmed do-
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sedanjih odpiranj – velja za študijsko leto 2016/2017 in
2017/2018). V kolikor med prijavljenimi študenti ni dovolj
na novo vključenih študentov, lahko prijavitelj v skupino
sodelujočih študentov vključi že sodelujoče študente iz
prejšnjih projektov, vendar največ 2 takšna študenta.
Prijavitelj je odgovoren za izbor sodelujočih v projektu v skladu z načeli transparentnosti in zagotavljanja
enakopravne obravnave, pri čemer je potrebno upoštevati vidik nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti (npr. dostopnost za invalide) ter enakost moških
in žensk.
Javni razpis se izvaja v študijskem letu 2017/2018.
Dolžina trajanja projekta, ki bo izbran na javnem razpisu,
je 3 mesece, z zaključkom najkasneje do 15. 9. 2018.
Vse informacije, navedene v vlogi, s katero se prijavitelj prijavi na javni razpis, morajo biti resnične in
morajo ustrezati dejanskemu stanju. Če se izkaže, da je
prijavitelj v predloženi vlogi navajal neresnične podatke,
posredoval lažne, napačne ali netočne podatke v zvezi
z izvajanjem po pogodbi določenih obveznosti oziroma,
če se izjava o izpolnjevanju pogojev izkaže za lažno, je
to lahko razlog, da sklad delno ali v celoti prekine pogodbo. Prijavitelju se lahko onemogoči sodelovanje na
javnih razpisih sklada za obdobje 5 let.

Projekt mora vključevati:
1.

sodelovanje vsaj enega pedagoškega mentorja, ob pogoju:
– da je pedagoški mentor najkasneje na zadnji dan roka za oddajo vloge
že izvoljen v naziv visokošolskega učitelja ali v naziv asistenta, ob pogoju
da ima slednji pridobljen tudi doktorat znanosti (v nadaljnjem besedilu:
asistent);

– da v primeru, da v projektu sodeluje več pedagoških mentorjev, ti ne
smejo prihajati iz istega študijskega področja po KLASIUS-u P (vključno
tretja klasifikacijska raven Klasius – P);
– da je pedagoški mentor najkasneje na zadnji dan roka za oddajo vloge
zaposlen na visokošolskem zavodu;
– da pedagoški mentor ni (so)lastniško povezan subjekti, ki se lahko
vključijo v ta javni razpis (kot so določeni v točki 4.2 javnega razpisa),
oziroma ni soustanovitelj oziroma član organov Partnerja 1 in Partnerja 2
ter da ni odgovorna oseba Partnerja 1 in Partnerja 2;
– da ni s strokovnim sodelavcem v zakonski zvezi, zunajzakonski
skupnosti, registrirani istospolni partnerski skupnosti, skupnem
gospodinjstvu, krvnem sorodstvu v ravni vrsti, krvnem sorodstvu v stranski
vrsti do vštetega tretjega kolena, sorodstvu po svaštvu do vštetega drugega
kolena, posvojitelj, posvojenec, rejnik, rejenec.
sodelovanje strokovnega sodelavca pri Partnerju 1, ob pogoju:
– da je strokovni sodelavec zaposlen pri Partnerju 1;

2.

– oziroma sodeluje s Partnerjem 1 vsaj eno leto5;

Dokazilo*
Obrazec št. 1
Fotokopija dokazila o izvolitvi
v naziv visokošolskega učitelja
oziroma asistenta (sklep
oziroma odločba oziroma druga
ustrezna listina oziroma dokazilo
o pridobljenem znanstvenem
naslovu doktor znanosti –
slednje predložiti le v primeru
asistenta in v kolikor to ni že
razvidno iz dokazila o izvolitvi).
Izpolnjevanje pogoja se preverja
na podlagi podatkov v vlogi.
Izpolnjevanje pogoja se preverja
v uradni evidenci ZZZS.
Izpolnjevanje pogoja se preverja
z Obrazcem št. 4.
Izpolnjevanje pogoja se preverja
z Obrazcem št. 4.

Obrazec št. 2*
Izpolnjevanje pogoja se preverja
v uradnih evidencah ZZZS in
AJPES.
Dokazilo je fotokopija dokumenta
o sodelovanju oziroma izpolnjen
Obrazec št. 3.

V primeru, ko je prijavitelj univerza, morata biti vsaj 2 študenta s članice, ki je pooblaščena za izvajanje projekta.
*Dokazila so podrobneje razložena v točki 2 Navodil za prijavo na javni razpis.
5
Obdobje sodelovanja se šteje od 1.1.2016 naprej.
4
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– oziroma se kot strokovni sodelavec vključi posameznik, ki je vpisan
v razvid samozaposlenih v kulturi, športu ipd., in dokazuje ustrezno
sodelovanje s Partnerjem 1 vsaj eno leto;
– da strokovni sodelavec s pedagoškim mentorjem ni v zakonski zvezi,
zunajzakonski skupnosti, registrirani istospolni partnerski skupnosti,
skupnem gospodinjstvu, krvnem sorodstvu v ravni vrsti, krvnem sorodstvu
v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, sorodstvu po svaštvu do
vštetega drugega kolena, posvojitelj, posvojenec, rejnik, rejenec.
sodelovanje strokovnega sodelavca pri Partnerju(ih) 2, ob pogoju
– da je strokovni sodelavec zaposlen pri Partnerju 2;

3.

– oziroma sodeluje s Partnerjem 2 vsaj eno leto6,
– oziroma je kot strokovni sodelavec vključen posameznik, ki je vpisan
v razvid samozaposlenih v kulturi, športu ipd. in dokazuje ustrezno
sodelovanje s Partnerjem 2 vsaj eno leto.
4.

sodelovanje najmanj 6 in največ 10 dodiplomskih in/ali podiplomskih
visokošolskih študentov, ob pogoju, da:
– vsaj en študent prihaja iz drugega (različnega) študijskega področja po
Klasius – P (vključno tretja klasifikacijska raven);
– je vsak v projekt vključen študent v obdobju trajanja projekta vpisan
v javno veljavni študijski program v Republiki Sloveniji,
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Dokazilo*
Pogoj se preverja v uradnih
evidencah področnih ministrstev
in z dokazilom, ki je fotokopija
dokumenta o sodelovanju
oziroma izpolnjen Obrazec št. 3.
Pogoj se preverja z Obrazcem
št. 4.

Obrazec št. 2
Izpolnjevanje pogoja se preverja
v uradnih evidencah ZZZS.
Dokazilo je fotokopija dokumenta
o sodelovanju oziroma Obrazec
št. 3.
Pogoj se preverja v uradnih
evidencah področnih ministrstev
z dokazilom, ki je fotokopija
dokumenta o sodelovanju
oziroma izpolnjen Obrazec št. 3.
Priloga k prijavnemu obrazcu
Pogoj se preverja iz priloge
k prijavnemu obrazcu.
Izjava prijavitelja, da bo v celotnem
času izvajanja projekta zagotovil
študentsko skupino, v kateri vsak
posamezni študent izpolnjuje
razpisne pogoje.

Pogoji za partnerje v projektu
1.

Pogoji za Partnerja 1:
Obrazec št. 2
– prihaja iz lokalnega/regionalnega okolja – ima sedež7 registriran v statistični Izpolnjevanje pogoja se
regiji8, v kateri se rešuje izziv, ki je opredeljen v projektu;
preverja v uradnih evidencah
AJPES.
– je organizacija z negospodarskega področja;
Izpolnjevanje pogoja se
preverja na podlagi podatkov
v vlogi in v uradnih evidencah
AJPES.
– ni registriran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik
Izpolnjevanje pogoja se
po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno
preverja v uradnih evidencah
prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 AJPES.
in 15/17);
– ne posluje v sektorju S. 13 – država9, in sicer v okviru podsektorjev centralna Izpolnjevanje pogoja se
država (šifra S.1311), ki vsebuje naslednje dodatne podsektorje: neposredni
preverja v uradnih evidencah
proračunski uporabniki (šifra S.13111) in državni skladi (šifra S.13112);
AJPES.
– njegova glavna registrirana dejavnost ni visokošolsko izobraževanje (šifra
Izpolnjevanje pogoja se
85.422 po SKD 2008);
preverja v uradnih evidencah
AJPES.
– ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku,
Izpolnjevanje pogoja se
v likvidacijskem postopku oziroma v postopku prenehanja dejavnosti
preverja v uradnih evidencah
v skladu z veljavno zakonodajo ter ni v položaju insolventnosti po 14. členu
AJPES.
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 –
popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C);
– za namen izvajanja prijavljenega projekta ne sme prejeti sredstev iz
Izpolnjevanje pogoja se
kateregakoli drugega vira za stroške, ki jih bo uveljavljal po tem javnem
preverja v aplikaciji Erar.
razpisu (npr.: državnega ali lokalnega proračuna, sredstev EU ali donacije
Norveškega/EGP Finančnega mehanizma, Švicarskega prispevka).

Obdobje sodelovanja se šteje od 1.1.2016 naprej.
Velja tudi za sedež podružnice (izpostave, sekcije, organizacijske enote, kontaktne točke) Partnerja 1, ki je vpisana v AJPES.
8
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwis7rGbzNLPAhWEvBoKHfbZBcQ
QFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.stat.si%2Fdokument%2F5424%2Fkohezijske_%2520statisticne_obcine.xls&usg=A
FQjCNEM2aGwUViYBrGRMgxjpeAAz102Ug&bvm=bv.135258522,bs.1,d.bGs.
9
Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev (SKIS): http://www.stat.si/Klasje/Klasje/Tabela/6348.
6
7
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Pogoji za Partnerja 2:

Obrazec št. 2

– organizacija z gospodarskega ali z družbenega področja;

Izpolnjevanje pogoja se
preverja v uradnih evidencah
AJPES.

– delovno področje Partnerja 2 se navezuje na vsebinsko zasnovo
projektnega predloga, iz katerega je razviden doprinos drugega partnerja
v projektu;

Izpolnjevanje pogoja se
preverja v vlogi na javni
razpis.

– ne posluje v sektorju S. 13 – država10, in sicer v okviru podsektorjev centralna Izpolnjevanje pogoja se
država (šifra S.1311), ki vsebuje naslednje dodatne podsektorje: neposredni
preverja v uradnih evidencah
proračunski uporabniki (šifra S.13111) in državni skladi (šifra S.13112);
AJPES.
– njegova glavna registrirana dejavnost ni visokošolsko izobraževanje (šifra
85.422 po SKD 2008);

Izpolnjevanje pogoja se
preverja v uradnih evidencah
AJPES.

– ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku,
Izpolnjevanje pogoja se
v likvidacijskem postopku oziroma v postopku prenehanja dejavnosti
preverja v uradnih evidencah
v skladu z veljavno pravno zakonodajo ter ni v položaju insolventnosti po
AJPES.
14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno
besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US in 63/16 –
ZD-C);
– za namen izvajanja prijavljenega projekta ne sme prejeti sredstev
iz drugih javnih virov za stroške, ki jih bodo uveljavljali po tem javnem
razpisu (državnega ali lokalnega proračuna, iz sredstev EU, donacije iz
Norveškega/EGP Finančnega mehanizma, Švicarskega prispevka itd.)

Izpolnjevanje pogoja se
preverja v aplikaciji Erar.

Izpolnjevanje vseh zgoraj navedenih pogojev mora
izhajati iz celotne vloge in jih bo sklad preverjal tudi tekom celotnega izvajanja posameznega projekta, kar je
podrobneje obrazloženo v poglavju IV Navodil za prijavo
na javni razpis.
5. Merila za izbor projektov, ki izpolnjujejo pogoje
Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki
jo imenuje direktorica sklada ali od nje pooblaščena
oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija), bo preverila
formalno popolnost posameznega projekta v vlogi in
vlogo kot celoto. V kolikor bo posamezni projekt v vlogi
in vloga prijavitelja kot celota formalno popolna, bo komisija ocenila vsak posamezni projekt na podlagi spodaj
navedenih meril.
5.1. Izločitvena merila
Komisija v okviru ocenjevanja preveri, ali je projekt
skladen s cilji/rezultati prednostne osi in prednostne
naložbe, s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa ter ali projekt izkazuje realno izvedljivost v okvirih,
kot jih določa razpisna dokumentacija, za katero velja
podpora. Če je po kateremkoli izločitvenem merilu projekt ovrednoten z NE, komisija projekt izloči in ga ne
ocenjuje po merilih za ocenjevanje, projekt prijavitelja
pa se zavrne.
1. Predlog projekta je
skladen s predmetom,
namenom in cilji javnega
razpisa ter prednostne osi
in prednostne naložbe.
Priloga k prijavnemu obrazcu
2. Predlog projekta je izvedljiv,
upošteva vse aktivnosti in
časovni ter finančni okvir,
določen s tem razpisom in
razpisno dokumentacijo.
Priloga k prijavnemu obrazcu

10

□ DA
□ NE
(izločitveno merilo)

□ DA
□ NE
(izločitveno merilo)

Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev (SKIS): http://www.stat.si/Klasje/Klasje/Tabela/6348.
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5.2. Merila za izbor:
Projekti v okviru oddanih vlog, ki bodo zadostili pogojem za kandidiranje iz točke 4 javnega razpisa in bodo hkrati
v celoti pozitivno ovrednoteni po obeh izločitvenih merilih iz točke 5.1 javnega razpisa, bodo ocenjeni na osnovi naslednjih meril:
MERILO
I. Vsebinska zasnova projekta
1.1
Predlog projekta ima jasno
vsebinsko zasnovo (opredeljen
cilj, ki ga želi projekt doseči).

1.2

1.3

1.4

1.5

OPIS

V predlogu projekta je jasno opredeljen
in utemeljen cilj, ki ga želi projekt
doseči.
V predlogu projekta je cilj, ki ga želi
projekt doseči, nakazan, vendar je
slabo opredeljen in utemeljen.
Načrtovana izvedba projekta je
Načrtovana izvedba projekta
skladna z vsebinsko zasnovo
(vključenost študentov, pedagoških
projekta.
mentorjev in strokovnih sodelavcev
Partnerja 1 in 2) je skladna z vsebinsko
zasnovo projekta.
Načrtovana izvedba projekta
(vključenost študentov, pedagoških
mentorjev in strokovnih sodelavcev
Partnerja 1 in 2) je delno skladna
z vsebinsko zasnovo projekta.
Načrtovana izvedba projekta
(vključenost študentov, pedagoških
mentorjev in strokovnih sodelavcev
prvega in drugega Partnerja 1 in 2) ni
skladna z vsebinsko zasnovo projekta.
Navedba kompetenc, ki jih bo
Za vse študente, ki se bodo vključili
študent pridobil z vključevanjem
v projekt, so opredeljene kompetence,
v projekt.
ki jih bodo študenti pridobili
z vključevanjem v projekt.
Pri najmanj 75 % študentov, ki se
bodo vključili v projekt, so opredeljene
kompetence, ki jih bodo študenti
pridobili z vključevanjem v projekt.
Pri manj kot 75 % študentov, ki se
bodo vključili v projekt, so opredeljene
kompetence, ki jih bodo študenti
pridobili z vključevanjem v projekt.
Načini pridobivanja kompetenc,
Za vse študente, ki se bodo vključili
ki jih bo študent pridobil
v projekt, so opredeljeni načini
z vključevanjem v projekt.
pridobivanja kompetenc.
Pri najmanj 75 % študentov, ki se bodo
vključili v projekt, so opredeljeni načini
pridobivanja kompetenc.
Pri manj kot 75 % študentov, ki se bodo
vključili v projekt, so opredeljeni načini
pridobivanja kompetenc.
Doprinos pedagoškega mentorja* Naloge pedagoškega mentorja so
k uspešni izvedbi projekta
ustrezno utemeljene glede na vsebinsko
zasnovo projekta. Procesi oziroma
pristopi, k bodo prispevali k uspešnemu
zaključku projekta so navedeni.
*V primeru, da v projektu sodeluje
več pedagoških mentorjev,
je potrebno opredeliti naloge
Naloge pedagoškega mentorja so delno
za vsakega od sodelujočih
ustrezno utemeljene glede na vsebinsko
pedagoških mentorjev in njegov
zasnovo projekta. Procesi oziroma
doprinos k projektu (s poudarkom
pristopi, ki bodo prispevali k uspešnemu
na prenosu znanja oziroma
zaključku projekta so delno navedeni.
doprinosu glede na študijsko
področje, iz katerega prihaja
posamezni pedagoški mentor).
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2.

Doprinos strokovnega sodelavca
k uspešni izvedbi projekta

Projektne aktivnosti se
bodo izvajale neposredno
v lokalnem/regionalnem okolju.

Opis predvidenih rezultatov
projekta izkazuje družbene koristi
v lokalnem/regionalnem okolju
v obdobju trajanja projekta.

Interdisciplinarnost projekta
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OPIS
Naloge pedagoškega mentorja niso
ustrezno utemeljene glede na vsebinsko
zasnovo projekta. Procesi oziroma
pristopi, ki bodo prispevali k uspešnemu
zaključku projekta niso ustrezno
navedeni.
Naloge strokovnega sodelavca so
ustrezno utemeljene glede na vsebinsko
zasnovo projekta, prav tako so navedeni
procesi oziroma pristopi, ki bodo
prispevali k uspešnemu zaključku
projekta.
Naloge strokovnega sodelavca so delno
ustrezno utemeljene glede na vsebinsko
zasnovo projekta, procesi oziroma
pristopi, ki bodo prispevali k uspešnemu
zaključku projekta so delno navedeni.
Naloge strokovnega sodelavca niso
ustrezno utemeljene glede na vsebinsko
zasnovo projekta, procesi oziroma
pristopi, ki bodo prispevali k uspešnemu
zaključku projekta niso ustrezno
navedeni.
Večina projektnih aktivnosti se bo izvajala
neposredno v lokalnem/regionalnem
okolju (več kot 50 % ur vseh študentov
bo opravljena v lokalnem/regionalnem
okolju).
Del projektnih aktivnosti se bo izvajal
neposredno v lokalnem/regionalnem
okolju (vsaj 20 % ur vseh študentov bo
opravljenih v lokalnem/regionalnem
okolju).
Projektne aktivnosti se bodo izvajale
v lokalnem/ regionalnem okolju obsegu
manj kot 20 % ur vseh študentov.
Opis predvidenih rezultatov projekta
jasno izkazuje družbene koristi. Jasno
je navedeno, kako oziroma na kakšen
način rezultati projekta prinašajo
družbeno korist.
Opis predvidenih rezultatov projekta le
delno izkazuje družbene koristi. Ni jasno
navedeno kako oziroma na kakšen način
rezultati projekta prinašajo družbene
koristi.
Opis predvidenih rezultatov projekta ne
izkazuje družbene koristi.
Štirje (4) ali več študentov prihajajo
iz drugega (različnega) študijskega
področja po Klasius – P (vključno tretja
klasifikacijska raven).
Trije (3) študenti prihajajo iz drugega
(različnega) študijskega področja po
Klasius – P (vključno tretja klasifikacijska
raven);
Dva (2) študenta prihajata iz drugega
(različnega) študijskega področja po
Klasius – P (vključno tretja klasifikacijska
raven).
En (1) študent prihaja iz drugega
(različnega) študijskega področja
po Klasius – P (vključno druga
klasifikacijska raven).

TOČKE

MOŽNO
ŠTEVILO
TOČK

0

5

3

5

0

5

3

5

0

5

3

5

0
15

10
15
5

0

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

MERILO
3.

4.

5.

6.

Št.

29 / 26. 4. 2018 /

OPIS

Med vsemi vključenimi študenti
vsaj dva (2) študenta prihajata
z univerzitetnega študijskega programa
1. bolonjske stopnje in vsaj dva (2)
študenta z visokošolskega strokovnega
študijskega programa 1. bolonjske
stopnje.
Med vsemi vključenimi študenti vsaj en
(1) študent prihaja z univerzitetnega
študijskega programa 1. bolonjske
stopnje in vsaj en (1) študent
z visokošolskega strokovnega
študijskega programa 1. bolonjske
stopnje;
Vsi vključeni študenti prihajajo bodisi iz
univerzitetnega bodisi iz visokošolskega
strokovnega študijskega programa
1. bolonjske stopnje.
Zagotavljanje potenciala
Predvideni rezultati projekta izkazujejo
nadaljnjega izvajanja
potencial nadaljnjega izvajanja
v lokalnem/regionalnem okolju tudi v lokalnem/regionalnem okolju tudi po
po izteku sofinanciranja projekta
izteku sofinanciranja projekta.
(trajnost).
Predvideni rezultati projekta delno
izkazujejo potencial nadaljnjega izvajanja
v lokalnem/regionalnem okolju tudi po
izteku sofinanciranja projekta.
Predvideni rezultati projekta ne
izkazujejo potenciala nadaljnjega
izvajanja v lokalnem/regionalnem okolju
tudi po izteku sofinanciranja projekta.
Prispevek (učinek) doseženih
Prispevek projekta bo imel učinek na
ciljev in rezultatov projekta k širši širšo lokalno skupnost.
lokalni/regionalni skupnosti po
zaključku projekta.
Prispevek projekta k enakim
Projekt prispeva k zagotavljanju enakih
možnostim
možnosti prikrajšanih skupin.
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7.

Spodbujanje vključevanja univerz
V projekt so na novo vključene univerze
s članicami oziroma samostojnih
s članicami oziroma samostojni
Da = 2 (ne glede
visokošolskih zavodov, ki
visokošolski zavodi.
na število novo
v programskem obdobju 2014–2020
vključenih članic)
še niso bili vključeni na javni razpis
Ne = 0
»Študentski inovativni projekti za
družbeno korist« (ŠIPK).
Skupaj možnih točk:
Merila so podrobneje obrazložena v V. točki Navodil
za prijavo na javni razpis.
Največje možno skupno število točk, s katerimi se
lahko oceni posamezni projekt, je 87 točk. Izbran je lahko projekt, ki doseže najmanj 52 točk.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo
javnega razpisa
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za
javni razpis znaša največ do 901.280,52 EUR, od tega
je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih
programskih območjih:
1. za leto 2018 v višini 904.599,28 EUR:
– iz vzhodne kohezijske regije 298.517,76 EUR,
od tega:
– 238.814,21 EUR s PP 150044 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80, 00 %) in
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– 59.703,55 EUR s PP 150046 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %);
– iz zahodne kohezijske regije 606.081,52 EUR,
od tega:
– 484.865,21 EUR s PP 150045 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 121.216,30 EUR s PP 150047 – PN10. 1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20, 00 %).
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko predstavljajo 80,00 %, sredstva na
postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike predstavljajo 20,00 %.
Za izbrane prijavitelje bodo upravičeni stroški iz
potrjenih zahtevkov za sofinanciranje izplačani glede na
razpoložljiva sredstva v proračunu, in sicer v letu 2018
do največ 904.599,528 EUR.
Obdobje upravičenosti stroškov po tem javnem razpisu je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS do vključno 15. 9. 2018, medtem ko je obdobje
upravičenih izdatkov po tem javnem razpisu od dneva
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno
15. 10. 2018.
Sklad si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva
sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim
prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom
ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na
proračunske zmogljivosti Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport in na likvidnostno stanje proračuna Republike Slovenije.
Natančnejši postopek dodeljevanja sredstev in načina izbora je opredeljen v 10.1 točki javnega razpisa.
7. Upravičeni stroški
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo na
osnovi standardne lestvice stroškov na enoto, skladno
s pravili Evropske kohezijske politike, Navodili organa
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020 ter s tem javnim razpisom.
Upravičeni stroški javnega razpisa so določeni v pavšalnem znesku in predstavljajo:
– standardni strošek na enoto za vodenje in koordiniranje projekta pedagoškega mentorja na visokošolskem zavodu (enota je urna postavka);
– standardni strošek na enoto za podporno strokovno osebje za sodelovanje pri projektu na visokošolskem
zavodu (enota je urna postavka);
– standardni strošek na enoto za strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja pri
Partnerju(jih) 1 in 2 (enota je urna postavka);
– standardni strošek na enoto za denarno spodbudo študentu (enota je urna postavka).
V skladu s sprejeto Metodologijo za določitev višine
standardnega stroška na enoto za izvedbo programa
»Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist
2016–2020, št. 5442-26/2017-150 z dne 27. 3. 2018, ki
jo je sprejelo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport, so pogoji oziroma pavšalni zneski za izvajanje
programa sledeči:
– za vodenje in koordiniranje projekta pri visokošolskem zavodu, znaša urna postavka 20,00 EUR/uro. Za
uspešno vodenje in koordiniranje projekta je potrebnih
največ 120 ur v okviru posameznega projekta, ki traja
3 mesece, iz česar izhaja, da je znesek, ki ga lahko vi-
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sokošolski zavod uveljavlja za vodenje in koordiniranje
v obdobju trajanja posameznega projekta, ki traja 3 mesece največ 2.400,00 EUR;
– za podporo projekta pri visokošolskem zavodu
znaša urna postavka 12,00 EUR/uro. Za uspešno izvajanje podpore projekta pri visokošolskem zavodu je potrebnih največ 24 ur v okviru posameznega projekta, ki
traja 3 mesece, iz česar izhaja, da je znesek, ki ga lahko
visokošolski zavod uveljavlja za podporo pri visokošolskem zavodu v obdobju trajanja posameznega projekta,
ki traja 3 mesece, največ 288,00 EUR;
– za izvajanje in sodelovanje strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja, znaša urna postavka 16,00 EUR/uro. Na projektu sodel Partner 1 (je
pogoj) in Partner 2. V kolikor na projektu sodeluje le
strokovni sodelavec Partnerja 1, le-ta uveljavlja znesek
za strokovnega sodelavca največ za 45 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 3 mesece, iz česar izhaja, da
je znesek, ki ga lahko Partner 1 uveljavlja za strokovnega sodelavca v obdobju trajanja posameznega projekta,
ki traja 3 mesece, največ v višini 720,00 EUR. V primeru,
da na projektu kot strokovni sodelavec poleg Partnerja 1
sodeluje tudi Partner 2, se skupno število ur razdeli tako,
da Partner 1 za strokovnega sodelavca uveljavlja največ
30 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 3 mesece, iz česar izhaja, da je znesek, ki ga lahko Partner 1
uveljavlja za strokovnega sodelavca v obdobju trajanja
posameznega projekta, ki traja 3 mesece, največ v višini
480,00 EUR. Partner 2 lahko za strokovnega sodelavca
v tem primeru uveljavlja največ 15 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 3 mesece, iz česar izhaja, da je
znesek, ki ga lahko Partner 2 uveljavlja za strokovnega
sodelavca v obdobju trajanja posameznega projekta, ki
traja 3 mesece, največ v višini 240,00 EUR;
– za denarno spodbudo študentu za vključitev v projektne aktivnosti, znaša urna postavka 9,00 EUR/uro.
Za uspešno izvajanje projektnih aktivnosti študenta je
potrebnih največ 120 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 3 mesece, iz česar izhaja, da je znesek,
ki ga lahko visokošolski zavod uveljavlja za izvedene
projektne aktivnosti študenta v obdobju trajanja posameznega projekta, ki traja 3 mesece, največ v višini
1.080,00 EUR.
Upravičene stroške se uveljavlja z zahtevkom za
sofinanciranje na podlagi poročil, iz katerih so razvidne
izvedene aktivnosti vključenih v projekt. Ob zaključku
projekta je visokošolski zavod dolžan predložiti končno
poročilo, ki bo vsebovalo dosežene cilje, skladno s projektom v vlogi. Podrobnejšo vsebino poročanja in zahteve v zvezi z uveljavljanjem upravičenih stroškov predpiše sklad v Navodilih sklada o izvajanju projektov.
Dokazila za upravičenost stroškov projektov so:
– poročilo o izvedenih aktivnostih (študent, koordinator, pedagoški mentorji in strokovni sodelavci iz lokalnega/regionalnega okolja);
– skupno vsebinsko poročilo na ravni posameznega projekta v obdobju poročanja;
– končno poročilo o doseženih ciljih;
– partnerski sporazum o sodelovanju pri izvajanju
projekta (v nadaljnjem besedilu: partnerski sporazum).
Sklad z izbranim prijaviteljem sklene pogodbo o sofinanciranju izvajanja projektov (v nadaljnjem besedilu:
pogodba). Osnutek pogodbe je del razpisne dokumentacije. Prijavitelj sklene partnerske sporazume, s katerimi
se urejajo medsebojni odnosi, pravice in obveznosti
med partnerji v zvezi z izvajanjem in sofinanciranjem
projektov. Prijavitelj mora skladu predložiti partnerske
sporazume predvidoma v roku enega meseca od pravnomočnosti sklepa o izboru.
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Neupravičene aktivnosti pri izvajanju projektov so
naslednje:
– izvedene aktivnosti pred začetkom obdobja upravičenosti stroškov;
– izvedene aktivnosti v okviru rednih študijskih obveznosti (npr. opravljanje študijske prakse, opravljanje
aktivnosti v okviru rednega študijskega procesa ipd.);
– opravljanje rednih delovnih nalog oziroma prevzemanje delovnih nalog;
– izvedene aktivnosti, ki niso v skladu z namenom
javnega razpisa;
– izvedene aktivnosti, ki se neposredno nanašajo
na projekt in za katere je visokošolski zavod že prejel
sredstva iz drugih javnih virov (prepoved dvojnega financiranja).
Neupravičene aktivnosti pri izvajanju projektov
bodo natančneje obrazložene v Navodilih sklada o izvajanju projektov.
8. Način predložitve vlog in rok za oddajo
Vloga mora biti v celoti izpolnjena in oddana na
obrazcih, ki se nahajajo na spletni strani sklada, in mora
vsebovati:
– Prijavni obrazec: Podatki o prijavitelju in skupnem
številu prijavljenih projektov;
– Priloga k prijavnemu obrazcu: Podatki o projektu/ih na ravni univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda;
– Obrazec št. 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev;
– Obrazec št. 2: Izjava organizacije iz negospodarstva oziroma organizacije z družbenega ali gospodarskega področja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev
javnega razpisa;
– Obrazec št. 3: Izjava zakonitega zastopnika o izkazanem sodelovanju strokovnega sodelavca s Partnerjem 1 in 2;
– Obrazec št. 4: Izjava pedagoškega mentorja /strokovnega sodelavca ((so)lastništvo in družinska razmerja);
– Obrazec št. 5: Oprema prijave;
– Obrazec št. 6: Seznam kazalnikov (obrazec je del
razpisne dokumentacije zgolj kot informacija prijaviteljem in ga ni potrebno prilagati vlogi).
Prijavitelj lahko vlogo pošlje po pošti na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana
ali pa jo odda osebno v vložišču sklada (1. nadstropje),
in sicer v poslovnem času (vsak dan od 9. do 14.30,
v sredo do 16. ure in v petek do 13. ure), najpozneje na
zadnji dan roka za oddajo vloge, ki je opredeljen v tej
točki javnega razpisa.
Rok za oddajo vlog je od dneva objave v Uradnem
listu RS do vključno 18. 5. 2018 do 12. ure.
Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno
ali po pošti) v vložišče sklada prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z vidno
oznako: »Ne odpiraj – Vloga za JR ŠIPK 2016–2020
javni razpis za študijsko leto 2017/2018«. Vloge morajo
biti označene s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
Vloge, ki ne bodo predložene v roku ali ne bodo
ustrezno označene, bodo s sklepom zavržene.
Prijavitelj mora vlogo oddati v papirni obliki na
obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in obrazce. Prijavitelj prijavni obrazec in prilogo k prijavnemu obrazcu posreduje
tudi v elektronskem izvodu, pri čemer se upoštevajo
vloge v papirni obliki, ki bodo najkasneje na zadnji dan
roka za oddajo oddane v vložišče sklada. Pri presoji
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pravočasnosti vloge se upošteva datum dostave vloge
v papirni obliki, ne glede na datum oddaje elektronskega
izvoda vloge.
Pri izpolnjevanju mora prijavitelj slediti sprotnim
navodilom v obrazcu. Izpolnjen obrazec je treba poslati na sklad v tiskani obliki ter elektronsko na naslov:
šipk@sklad-kadri.si oziroma s klikom na gumb »Pošlji
po e-pošti«. Če prijavitelj vloge ne pošlje elektronsko,
mora vlogi, ki jo odda v papirni obliki, priložiti obrazec
tudi na podatkovnem nosilcu (CD ali USB-ključ).
Podrobneje je način predložitve vloge opredeljen
v Navodilih za prijavo na javni razpis v poglavju I. in II.
V primeru neskladja podatkov med prejeto vlogo
v tiskani obliki in elektronskim izvodom vloge, bo sklad
upošteval kot relevantno vlogo v tiskani obliki.
9. Obravnava vlog, obveščanje o njihovi ustreznosti
in postopek izbora
Odpiranje vlog bo dne 21. 5. 2018 ob 10. uri.
Odpiranje iz prejšnjega odstavka bo potekalo v prostorih Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega
in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska
cesta 20, 1000 Ljubljana. Za odpiranje vlog je zadolžena
komisija, imenovana s strani odgovorne osebe sklada.
Odpiranje vlog je praviloma javno. Ne glede na to lahko
komisija odloči, da odpiranje ne bo javno, če bo število
prejetih vlog veliko.
Komisija bo odprla samo v razpisanem roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice z vlogami, in sicer po vrstnem redu, kot so prispele. Podrobneje
je postopek ugotavljanja popolnosti vlog (formalna popolnost) opredeljen v Navodilih za prijavo. Komisija bo
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi
tiste prijavitelje, katerih vloge ne bodo formalno popolne. Rok za dopolnitev vlog bo 8 dni od prejema poziva
za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji skladno
s pozivom ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.
Dopolnitev vloge mora biti oddana v zaprti ovojnici z vidno oznako: »Ne odpiraj – dopolnitev JR ŠIPK
2016–2020 – študijsko leto 2017/2018« ter označena
z nazivom prijavitelja.
Komisija si pridržuje pravico, da v primeru nejasnosti prijavitelja pozove k dodatnim pojasnilom.
Komisija bo projekte iz formalno popolnih vlog ocenila na podlagi pogojev in meril, navedenih v javnem
razpisu oziroma v Navodilih za prijavo na javni razpis.
Vsak projekt bosta ločeno ocenila dva člana strokovne komisije. Če se bosta oceni razlikovali za več kot
10 točk, bo projekt ocenil še tretji ocenjevalec po izboru
komisije. Ocena se bo oblikovala na podlagi povprečja
najbližjih dveh ocen.
Preverjanje izpolnjevanja določenih razpisnih pogojev se lahko opravi tudi v fazi preverjanja formalne
popolnosti vlog, če to pripomore k ekonomičnosti izvedbe postopka.
Komisija bo med prijavitelje, ki bodo izpolnjevali vse
razpisne pogoje in katerih projekti so dosegli najmanj
52 točk, dodelila vsa razpoložljiva sredstva po vrstnem
redu doseženih točk.
Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo
izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti, ki bodo
z vlogo zbrali višje število točk.
9.1 Postopek izbora, ko obseg razpisanih sredstev
ne omogoča sofinanciranja vseh projektov
V primeru, da razpoložljiva sredstva, ki so določena v točki 6 tega razpisa, ne omogočajo sprejetja vseh
projektov posameznih prijaviteljev, se obravnavajo in
sprejmejo projekti po vrstnem redu (rangiranje) glede na
skupno število doseženih točk pri vseh merilih skladno
s točko 5. 2 tega javnega razpisa.
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V kolikor se v rangirni lestvici na zadnjem mestu,
ob obstoju razpoložljivih sredstev, pojavi večje število
projektov z istim številom točk, se izvede naslednji postopek:
1. v primeru, da bo predloženih več projektov z enakim številom točk, se izberejo tisti, ki so pri merilu št. 3
»Interdisciplinarnost projekta« (točka 5.2 javnega razpisa) dosegli večje število točk;
2. v primeru, da bo ob upoštevanju 1. točke še vedno več projektov z enakim številom točk, se izberejo
projekti, ki so pri merilu št. 4 »Zagotavljanje potenciala
nadaljnjega izvajanja v lokalnem/regionalnem okolju tudi
po izteku sofinanciranja projekta (trajnost)« (točka 5.2
javnega razpisa) dosegli večje število točk;
3. v primeru, da je ob upoštevanju 1. in 2. točke še
vedno več projektov z enakim številom točk, se izberejo projekti, ki so pri merilu št. 1.7 »Projektne aktivnosti
se bodo izvajale neposredno v lokalnem/regionalnem
okolju« (točka 5.2 javnega razpisa) dosegli večje število točk;
4. v primeru, da je ob upoštevanju 1., 2. in 3. točke
še vedno več projektov z enakim številom točk, se izberejo projekti, ki so pri merilu št. 7 »Spodbujanje vključevanja univerz s članicami oziroma samostojnih visokošolskih zavodov, ki v programskem obdobju 2014–2020
še niso bili vključeni na javni razpis »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018« (ŠIPK)
(točka 5.2 javnega razpisa) dosegli večje število točk.
V primeru, da bo po izvedbi zgornjih razvrstitvenih
kriterijev (od točke 1 do točke 4) še vedno več projektov
z enakim številom doseženim točk, bo sklad o izbiri projekta odločil z žrebom.
V primeru, da preostanek sredstev v izbornem
postopku ne bo zadostoval za naslednji razvrščeni projekt, ki bi lahko bil sofinanciran kot zadnji, se prijavitelju
oziroma nosilcu izvajanja projekta ponudijo sredstva,
v kolikor zadostujejo za vsaj 50 % načrtovane vrednosti
projekta. Prijavitelj, ki sprejme ponudbo, se zaveže, da
bo aktivnosti v okviru načrtovanega projekta izvedel
v celoti. V primeru, da prijavitelj za projekt ponujenih
razpoložljivih sredstev ne sprejme, se sredstva ponudi drugemu prijavitelju za naslednji razvrščeni projekt
oziroma se izvede ponudba razpoložljivih sredstev do
tistega vlagatelja, ki ta sredstva sprejme (velja za projekte, ki dosežejo vsaj 52 točk). Če nihče od vlagateljev teh sredstev ne sprejme, bodo ta sredstva ostala
nepodeljena.
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa
najpozneje v roku 60 dni od odpiranja vlog.
O dodelitvi sredstev bo s sklepom odločila direktorica sklada na osnovi predloga komisije, ki projekte oceni
po merilih, določenih s tem javnim razpisom.
Sklad bo z izbranimi prijavitelji sklenil pogodbo
o dodelitvi sredstev za izvajanje projektov. V primeru,
da se prijavitelj v 8 dneh od prejema poziva k podpisu
pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo
za pridobitev sredstev in se le-ta ponudijo prijaviteljem
za naslednje najvišje uvrščene projekte, ki so ostali
neizbrani pri dodeljevanju sredstev, glede na doseženo
število točk.
10. Pritožba
Pritožba zoper sklep o odločitvi glede dodelitve
sredstev se vloži pri Javnem štipendijskem, razvojnem,
invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, in sicer v 8 dneh
od prejema sklepa. V pritožbi je treba natančno opredeliti razloge za pritožbo. Merila za ocenjevanje vlog ne
smejo biti predmet pritožbe.
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O pritožbi zoper sklep odloča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
prijavitelji.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj dobi na
spletni strani: http://www.sklad-kadri.si.
Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko prijavitelji dobijo na elektronskem naslovu
sipk@sklad-kadri.si od objave javnega razpisa do najkasneje dva dneva pred potekom roka za oddajo vlog.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije na projektih
Prijavitelj bo dolžan zagotavljati hrambo celotne
originalne dokumentacije, vezane na projekte ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe
bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in
nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo
moral prijavitelj zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projektov najmanj v obdobju treh let
od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski
komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končanih projektov. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo
prijavitelj pisno obveščen s strani sklada.
Prijavitelj bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za projekte računovodsko ločeno na posebnem
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi
za vse transakcije v zvezi s projektom in za vsak projekt
posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne velja
za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore, kjer se na ločenem stroškovnem mestu
projekta (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma
prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in
poplačujejo iz prejetih sredstev, ni treba evidentirati na
stroškovnem mestu projekta (računovodski kodi).
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije
o programu nadzornim organom
Prijavitelj in partnerji v projektu so dolžni omogočiti
tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projektov, katerih sofinanciranje temelji ali se
izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani sklada, s strani ministrstva kot
posredniškega organa, organa upravljanja, organa za
potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih
in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Prijavitelj in partnerji v projektu so nadzornim organom dolžni predložiti vse dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov
sofinanciranih projektov. V primeru preverjanja na kraju
samem, bo prijavitelj oziroma partner omogočil vpogled
v računalniške programe, listine in postopke v zvezi
z izvajanjem projektov ter rezultate projektov. Prijavitelj
bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, sklad pa lahko opravi tudi nenajavljeno
preverjanje na kraju samem. Prijavitelj bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih
organov in redno obveščati sklad o izvedenih ukrepih.
V kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja
s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih
preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Uni-
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je v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija
zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne
na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo
uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija
izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki
so podlaga za določanje finančnega popravka, določili
ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja
upravičenih stroškov in izdatkov, prijavitelji pa bodo dolžni neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
14. Odprti dostop do rezultatov projektov ŠIPK
Prijavitelj se zavezuje, da stvaritve, ki imajo značaj avtorskega dela in morebitne podobne stvaritve, ki
nastanejo pri izvajanju projekta, ne bodo uporabljene
v tržne namene v času izvajanja projektov.
Avtorska dela, študije, navodila, priporočila ter
smernice in morebitne podobne stvaritve, nastale pri
izvajanju projekta, morajo biti prosto dostopne širši javnosti z objavo na spletni strani sklada in na spletnih
straneh ministrstva. V ta namen je prijavitelj dolžan
skladu poleg zahtevka predložiti tudi navedene stvaritve
na elektronskem mediju v sistematičnem in uporabniku
prijaznem načinu, skladno z navodili sklada.
15. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov projektov
Prijavitelj bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke projektov skladno s 65. členom
Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu
ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen
ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri
izvajanju projektov ustvarili neto prihodki, bo treba za
višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja projektov,
pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo,
saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega
zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi
zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki
nastajajo med izvajanjem projektov, je prijavitelj dolžan
poročati sproti, med izvajanjem projektov.
16. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov
Prijavitelj bo za namen spremljanja in vrednotenja
projektov skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe
1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe
1304/2013/EU dolžan spremljati in skladu zagotavljati
podatke o doseganju ciljev in kazalnikov izvedenih projektov, vključno s podatki po vprašalniku, ki se nahaja
v Prilogi 7 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih
bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja programa, so natančneje opredeljeni v razpisni
dokumentaciji skladno s točko VI. objavljenih Navodil za
prijavo na javni razpis).
17. Zahteve glede informiranja in obveščanja
Prijavitelj je pri izvajanju projektov dolžan izpolnjevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti
skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU
in veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju
komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske
politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna
na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani prijavitelja pomeni
tudi privolitev v vključitev na seznam projektov, ki bo
javno objavljen.
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18. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Prijavitelj je dolžan zagotoviti spodbujanje enakih
možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide,
med osebami, ki so oziroma ki bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in
8. členom Uredbe 1304/2013/EU.
Prijavitelj bo moral cilje projektov uresničevati
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe
1303/2013/EU.
19. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej
označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in
druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14,
19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18; v nadaljnjem besedilu:
ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se
lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge,
ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji
morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi,
bo sklad lahko domneval, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in
drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe
št. 1303/2013/EU.
20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projektov ali izvrševanja projektov prišlo do
resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da prijavitelj sklada ni seznanil
z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu
morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične,
nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom
dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev sklada o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil
sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način,
na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo
prijavitelj dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun prijavitelja do dneva vračila
v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
21. Posledice ugotovitve dvojnega financiranja posameznega programa: dvojno uveljavljanje stroškov in
izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz
katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena,
ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje
stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun prijavitelja do
dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno,
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se bo obravnavalo kot goljufija. Vrnjeni zneski bodo za
prijavitelja izgubljeni.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski
in preživninski sklad Republike Slovenije
Ob-2128/18
Javni razpis
za podporo izvajanju dejavnosti s področja
spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti
in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah
v šolskem letu 2018/2019
Skrajšano (JR DOŠSŠ 2018/2019)
1. Izvajalca javnega razpisa
Naziv: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij
in tehnologije (v nadaljevanju SPIRIT)
Skrajšan naziv: SPIRIT Slovenija, javna agencija
Sedež: Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana
in
Naziv: Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo (v nadaljevanju SPS)
Skrajšan naziv: Slovenski podjetniški sklad
Sedež: Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
2. Pravna podlaga javnega razpisa: Proračun Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16
in 71/17), Zakon o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17
in 13/18 – ZJF-H), Zakon o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617
in 13/18), Zakon o podpornem okolju za podjetništvo
(Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in
13/18 – ZSInv), Sklep Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in
tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15), Spremembe Programa dela s finančnim načrtom SPIRIT Slovenija za
leto 2018 in Program dela s finančnim načrtom SPIRIT
Slovenija za leto 2019, ki ga je sprejel Svet agencije na
svoji 25. dopisni seji dne 5. 3. 2018 in h kateremu je
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podalo
soglasje dne 12. 4. 2018, št. 302-42/2017/23, Pogodba št. SPIRIT-2018-172410-NŽ o izvajanju in financiranju programov v podporo ustanavljanju, rasti in razvoju
podjetij v letu 2018 z dne 23. 10. 2017 ter Pogodba
št.: SPS – 18- 172410 – PF o sofinanciranju izbranih
aktivnosti z namenom informiranja in vsebinske podpore
podjetij za leto 2018 z dne 18. 1. 2018.
3. Namen in cilj javnega razpisa
Z javnim razpisom želimo na 100 osnovnih in srednjih šolah podpreti izvajanje dejavnosti na področju
spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti.
Z javnim razpisom želimo doseči naslednje cilje:
– zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost,
samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest ...,
– oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim
svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in podjetništva za družbo,
– spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot
družbeni kategoriji tudi zato, da se posamezniki odločajo za uresničevanje svojih idej in udejanjanja lastnih
podjemov,
– zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne
družbe, kar pomeni vključevanje učencev, staršev, učiteljev, podjetij in lokalne skupnosti.

4. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podpora dejavnosti
s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in
podjetnosti med srednješolci in osnovnošolci z mentorsko podporo in zagotavljanjem boljših pogojev za
izvajanje teh aktivnosti.
SPIRIT bo podprl naslednje aktivnosti:
– izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti;
– izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali
drugih organizacij s strani dijakov;
– izvajanje obšolskih dejavnosti za dijake.
Prijavljene šole se lahko prijavijo na posamezno
ali več aktivnosti za eno ali več izvedb zgoraj navedenih posameznih aktivnosti z upoštevanjem posebnih
pogojev za prijavitelje za pridobitev sredstev za vsako
izvedbo posameznih aktivnostih posebej. V primeru,
da se posamezne aktivnosti izvedejo z večjim številom
udeležencev, se lahko za izvedbo aktivnosti prijavi tudi
več šol, s tem, da mora vsaka šola izpolnjevati posebne pogoje za prijavitelje za pridobitev sredstev za vsako izvedbo posameznih aktivnostih posebej.
Prijavljene šole morajo v prijavi predstaviti program posamezne dejavnosti, terminski načrt, ki bo
izkazoval obseg dejavnosti, ki je skladen s pogoji,
zahtevami in obveznostmi za izvedbo posameznih dejavnosti.
Ciljna skupina so dijaki in osnovnošolci, ki so vpisani v šolskem letu 2018/2019.
SPS bo podprl naslednje aktivnosti:
– mentoriranje dijaških ekip pri nadaljnjem razvoju
njihovih najperspektivnejših idej v dveh fazah,
– finančno podporo pri razvoju razvoja najperspektivnejših dijaških idej za obe fazi.
Prva faza poteka od izbora najperspektivnejših
10 dijaških ekip pa do izbora najperspektivnejših 3 dijaških idej, druga faza pa od izbora 3 najperspektivnejših
idej še nadaljnja 2 meseca.
Na izboru najperspektivnejših dijaških idej konec
leta 2018 bo komisija v prvi fazi izbrala 10 najperspektivnejših dijaških idej in nato od teh še tri najperspektivnejše dijaške ideje, katerih nadaljnja podpora bo
v obliki sofinanciranja mentoriranja in finančne podpore
razvoja najperspektivnejših dijaških idej.
Sredstva za podporo razvoju najperspektivnejših
dijaških idej se bodo izplačala šolam, iz katerih so izbrane dijaške ekipe.
5. Pogoji javnega razpisa
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za
kandidiranje in/ali ne bodo skladne s predmetom in namenom javnega razpisa, bodo zavrnjene in jih komisija
ne bo ocenjevala. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati
iz celotne vloge.
5.1. Osnovni pogoji za prijavitelje
Prijavitelj mora ob prijavi izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. prijavitelj je srednja šola, ki je vpisana
v seznam srednjih šol, objavljenih na spletnih povezavah Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport: https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Seznam2.
aspx?Seznam=3010
2. prijavitelj mora zagotoviti izvajanje nalog s strani
učiteljev, ki izpolnjujejo kadrovske pogoje potrebne za
izvajanje izobraževalnega procesa v šolah.
5.2. Posebni pogoji za prijavitelje za pridobitev
sredstev po posameznih aktivnostih
5.2.1. Izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti
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Pogoji:
– aktivnost izvede vsaj ena srednja šola v sodelovanju z vsaj eno srednjo ali osnovno šolo, ki je vpisana v seznam osnovnih šol, objavljenih na spletnih
povezavah Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Seznam1.
aspx?Seznam=2010,
– prijavitelj v prijavi navede ime zunanjega mentorja, ki bo sodeloval z učitelji pri izvajanju aktivnosti in
izpolnjeval vse pogoje za zunanje mentorje,
– v prijavi je izkazan terminski načrt izvajanja aktivnosti in termini sodelovanja zunanjega mentorja v okviru
izvajanja teh aktivnosti,
– v imenu »konzorcija« prijavo odda srednja šola, ki
je nosilec konzorcija. Nosilec »konzorcija« s člani »konzorcija« sklene konzorcijsko pogodbo, v kateri opredelijo
medsebojne odnose pri izvedbi enotedenskega programa Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti in
jo ob oddaji prijave priloži k sami prijavi,
– s prijavo se sodelujoče šole zavezujejo vključitev aktivnosti v Letni delovni načrt za leto 2018/2019
vseh sodelujočih šol najkasneje 14 dni pred začetkom
aktivnosti,
– sodelovanje najmanj dveh učiteljev pri izvedbi
aktivnosti tekom izvajanja aktivnosti in izvedbo najmanj
10 šolskih ur programa,
– prostorske pogoje za skupinsko delo na eni skupni lokaciji skladno s pogoji, ki so potrebni za izvajanje
izobraževalnega procesa v šolah,
– sodelovanje dijakov oziroma dijakov in osnovnošolcev – najmanj 25 do števila navedenega v prijavi,
– izvedbo po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti,
– trajanje aktivnosti najmanj 22 šolskih ur, od tega
jih zunanji mentor izvede najmanj 12 ur,
– zaključek aktivnosti do najkasneje 14. 11. 2018,
– rezultat aktivnosti v okviru posamezne sodelujoče skupine mora biti pripravljen poslovni model canvas
ali kakšen drug poslovni model s skladnimi vsebinami,
– zagotoviti izpolnitev anketnih vprašalnikov skladno z zahtevami SPIRIT-a in SPS-a.
5.2.2. Izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij
ali drugih organizacij s strani dijakov
Pogoji:
– aktivnost izvede vsaj ena srednja šola, lahko pa
sodeluje več srednjih šol,
– prijava na razpis vsebuje ime zunanjega mentorja, ki bo sodeloval z učitelji pri izvajanju aktivnosti
in izpolnjeval vse pogoje za zunanje izvajalce, za isto
aktivnost v istem času se lahko posamezen mentor navede samo v vlogi ene šole,
– v prijavi določen terminski načrt izvajanja aktivnosti in termini sodelovanja zunanjega mentorja v okviru
izvajanja teh aktivnosti,
– da v primeru prijave več srednjih šol v imenu
»konzorcija« prijavo odda ena srednja šola, ki je nosilka konzorcija. Nosilec »konzorcija« s člani »konzorcija«
sklene konzorcijsko pogodbo, v kateri stranke opredelijo
medsebojne odnose pri izvedbi aktivnosti in jo ob oddaji prijave priloži k sami prijavi. V primeru, da bo vsaka
sodelujoča srednja šola oddala vlogo na razpis za isto
aktivnost, konzorcijska pogodba ni potrebna.
S prijavo se sodelujoče šole zavezujejo:
– sodelovanje najmanj dveh učiteljev pri izvedbi
aktivnosti tekom izvajanja aktivnosti in izvedbo najmanj
10 šolskih ur programa,
– prostorske pogoje za izvedbo aktivnosti na eni
skupni lokaciji,
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– sodelovanje dijakov – najmanj 25 do števila navedenega v prijavi (število v okviru posamezne prijave),
– izvedbo aktivnosti skladno z metodologijo Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti,
d-school, Lean startup oziroma drugo primerljivo, svetovno priznano metodologijo,
– trajanje aktivnosti z udeleženci najmanj 22 šolskih
ur tekom vikenda (lahko tudi med tednom) od tega jih
zunanji mentor izvede najmanj 12 ur,
– zaključek aktivnosti do najkasneje 14. 11. 2018,
– rezultat aktivnosti v okviru posamezne sodelujoče skupine mora biti pripravljen poslovni model canvas
ali kakšen drug poslovni model s skladnimi vsebinami,
– zagotoviti izpolnitev anketnih vprašalnikov skladno z zahtevami SPIRIT-a in SPS-a.
5.2.3. Izvajanje obšolskih dejavnosti za dijake s sofinanciranjem stroškov zunanjih izvajalcev
Pogoji:
– prijava vsaj ene srednje šole, sodeluje lahko več
srednjih šol,
– v primeru prijave več srednjih šol v imenu »konzorcija« prijavo odda ena srednja šola, ki je nosilka konzorcija. Nosilec »konzorcija« s člani »konzorcija« sklene
konzorcijsko pogodbo, v kateri opredelijo medsebojne
odnose pri izvedbi aktivnosti in jo ob oddaji prijave priloži
k sami prijavi,
– ob prijavi prijavitelj navede ime zunanjega mentorja, ki bo izvajal program obšolske dejavnosti in izpolnjeval vse pogoje za zunanje mentorje,
– v prijavi določen terminski načrt izvajanja aktivnosti.
S prijavo se sodelujoče šole zavezujejo:
– da program obšolskih dejavnosti za dijake vsebuje:
– Iskanje novih idej/konceptov.
– Oblikovanje poslovnih modelov.
– Izgradnjo prototipov (najosnovnejši sprejemljivi
produkt).
– Pičanje (predstavitev) poslovnega modela pred
komisijo.
– Delo v teamu,
– sodelovanje oziroma spremljanje izvajanja aktivnosti vsaj enega učitelja,
– prostorske pogoje za izvedbo aktivnosti na eni
lokaciji,
– sodelovanje dijakov – najmanj 15 do števila navedenega v prijavi,
– izvedbo skladno z metodologijo Z ustvarjalnostjo
in inovativnostjo do podjetnosti, d-school, Lean startup
oziroma drugo primerljivo, svetovno priznano metodologijo,
– da program traja najmanj 50 šolskih ur tekom
šolskega leta, od tega jih zunanji mentor izvede najmanj 12 ur,
– pričetek aktivnosti do najkasneje 14. 10. 2018,
– rezultat aktivnosti v okviru posamezne sodelujoče skupine mora biti pripravljen poslovni model canvas,
lahko pa se uporabi tudi kakšen drug poslovni model
s skladnimi vsebinami,
– izpolnitev evalvacijskih obrazcev s strani udeležencev pred pričetkom in po zaključku izvedbe aktivnosti, kot osnovo za analizo programa,
– zagotoviti izpolnitev anketnih vprašalnikov skladno z zahtevami SPIRIT-a in SPS-a.
Prijavljen konzorcij šol mora v primeru sofinanciranja zagotoviti sodelovanje najmanj ene dijaške ekipe na
izboru najperspektivnejših dijaških idej.
5.2.4. Mentoriranje dijaških ekip pri nadaljnjem razvoju njihovih najperspektivnejših idej v dveh fazah
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Pogoji:
– ob prijavi prijavitelj dogovori z zunanjim mentorjem mentoriranje v primeru izbora ene ali več ekip,
– prijavitelj izvedbo aktivnosti prilagodi terminom
izvedbe obeh izborov najperspektivnejših dijaških idej.
V prijavi morajo sodelujoče šole zagotoviti:
– sodelovanje oziroma spremljanje izvajanja aktivnosti vsaj enega učitelja,
– trajanje aktivnosti z posamezno dijaško ekipo najmanj 10 ur s strani zunanjega mentorja, navedenega
v vlogi,
– prostorske pogoje za izvedbo aktivnosti na eni
lokaciji,
– sodelovanje celotne izbrane dijaške ekipe.
5.2.5. Finančno podporo pri razvoju razvoja najperspektivnejših dijaških idej za obe fazi
V prijavi morajo sodelujoče šole zagotoviti:
Izvedbo postopkov za izplačilo sredstev za namene
nadaljnjega razvoja izbrane dijaške ekipe.
Izvajalec javnega razpisa si pridržuje pravico, da
lahko kadar koli preveri izpolnjevanje zgoraj navedenih
pogojev oziroma zahtev in lahko od prijaviteljev kadar
koli zahteva posredovanje dokazov za navedeno, v kolikor niso podatki dostopni v javnih evidencah ali vlogi.
5.3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati zunanji mentorji
5.3.1. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati zunanji mentorji:
– dosežena vsaj 7. stopnja izobrazbe (http://www.
arhiv.mvzt.gov.si/indexe600.html?id=11789),
– vsaj 5 let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika.
5.3.2. Dodatni pogoji za zunanje mentorje:
Izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev:
– izvedena mentoriranja v okviru celotnega
start-up vikenda (v obsegu najmanj 22 ur) na vsaj dveh
“start-up”vikendih” v zadnjih treh letih skladno z metodologijo izvajanja dejavnosti,
– dvoletne izkušnje na področju izvajanja podjetniških programov usposabljanja, usmerjenih v razvoj
in preverjanje poslovnih idej v izobraževalnih sistemih,
– izvaja podjetniška usposabljanja mladih že vsaj
2 leti v izobraževalnih okoljih, po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, d-school, Lean
startup oziroma drugi primerljivi, svetovno priznani metodologiji.
6. Merila za ocenjevanje in izbor prijaviteljev
Vloge bodo obravnavane s strani komisije, ki bo
sestavljena iz predstavnikov SPIRIT-a in SPS-a. Vso
korespondenco v zvezi z obravnavo bo izvedel SPIRIT
in posredoval sklepe, ki bodo podpisani s strani obeh
razpisovalcev.
Vse pravočasne in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom
in predmetom razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev
sredstev, na podlagi naslednjih meril:
MERILO
ŠT. 1
1.1
1.2
1.3

Število predvidenih udeležencev
v okviru prijave
51 ali več udeležencev
27 do vključno 50 udeležencev
26

TOČKE

MERILO
ŠT. 2
2.1
2.2
2.3
2.4

Skupno trajanje prijavljenih
aktivnosti
90 šolskih ur ali več
Od 67 do vključno 89 šolskih ur
Od 45 do vključno 66 šolskih ur
Od 23 do vključno 44 šolskih ur

TOČKE

25
15
5

20
15
10
5

MERILO Prijavljeno število aktivnosti po tem TOČKE
ŠT. 3
javnem razpisu
3.1
Prijavljene tri aktivnosti
20
3.2
Prijavljeni dve aktivnosti
10
3.3
Prijavljena ena aktivnost
0
MERILO
ŠT. 4
4.1
4.2
4.3

MERILO
ŠT. 5

5.1
5.2
5.3
MERILA
ŠT.
6.
7.
8.

Izvajanje podobnih aktivnosti
TOČKE
iz obravnavanega področja
v preteklih letih
Izvajanje od vključno šolskega leta
10
2015/2016
Izvajanje od vključno šolskega leta
7
2016/2017
Izvajanje od vključno šolskega leta
4
2017/2018
Preteklo sodelovanje ekip
TOČKE
sodelujočih šol v prijavi na
eksternih tekmovanjih na področju
ocenjevanja poslovnih idej,
poslovnih modelov in načrtov
Pet in več
10
Od dva do vključno štiri
7
Vsaj ena
4
Vzpostavljeno sodelovanje med TOČKE
šolami
Dogovorjeno sodelovanje
5
z najmanj eno osnovno šolo
Dogovorjeno sodelovanje
5
z najmanj eno srednjo šolo
Povezovanje izvedbe prijavljenih
5
aktivnosti z drugimi šolami, ki so
tudi prijavitelji v okviru tega razpisa
za izvedbo skupnih aktivnosti
z večjim številom udeležencev

Najvišje možno število točk je 100 točk.
Prag števila točk, nad katerim bo lahko odobrena
dodelitev sredstev, je 30 točk.
V primeru dveh ali več prijaviteljev z enakim številom točk, bo imel prednost tisti, ki bo dosegel višje
število točk pri merilu št. 3, in nadalje pri merilu št. 1.
V primeru enakosti dveh ali več prijaviteljev tudi po teh
merilih, se bodo razpisana sredstva razdelila glede na
vrstni red prispetja, pri čemer bodo imele prednost tiste
vloge, ki bodo prispele prej. Vrstni red prispetja vlog
se ugotavlja na podlagi časa prispetja vlog na naslov
izvajalca javnega razpisa. V primeru oddaje vlog na
pošti se upoštevata datum in čas oddaje vloge na pošti
(datum, ura, minuta poštnega žiga). V primeru, da iz
podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in ne
minuta predložitve, se upošteva oddaja ob 23:59 uri.
V primeru osebne oddaje vloge v vložišču izvajalca
javnega razpisa, se upoštevajo datum, ura in minuta
osebne oddaje vloge.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na voljo prijaviteljem
Skupna višina razpisanih sredstev za financiranje je največ 171.000,00 od tega sredstva SPIRIT
150.000,00 € v proračunskem letu 2018 in sredstva SPS
21.000,00 € deloma v letu 2018 in deloma v letu 2019.
Sredstva SPIRIT so zagotovljena na proračunski
postavki 172410 – Razvoj podpornega okolja za malo
gospodarstvo.
Sredstva SPS-a so zagotovljena na proračunski
postavki 172410 – o sofinanciranju izbranih aktivnosti
z namenom informiranja in vsebinske podpore podjetij
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8. Obseg in način dodeljevanja sredstev
Z izbranimi prijavitelji bosta izvajalca javnega razpisa sklenila tripartitno pogodbo o financiranju projekta.
Vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije.
Sredstva SPIRIT po tem javnem razpisu bodo prijaviteljem dodeljena v višinah določenih v okviru posamezne aktivnosti za katero so kandidirali, in sicer:
– Izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti v višini standardnega obsega stroškov 2.200,00 EUR;
– Izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali
drugih organizacij s strani dijakov v višini standardnega
obsega stroškov 3.100,00 EUR;
– Izvajanje obšolskih dejavnosti za dijake s sofinanciranjem stroškov zunanjih izvajalcev v višini standardnega obsega stroškov 1.000,00 EUR od začetka
izvajanja aktivnosti do 14. 11. 2018.
Sredstva SPS-a po tem javnem razpisu bodo prijaviteljem dodeljena v višinah določenih za posamezno
spodbudo:
– Mentoriranje posamezne dijaške ekipe pri nadaljnjem razvoju njihovih najperspektivnejših idej za posamezno fazo v višini 1.000,00 EUR
– finančno podporo pri razvoju razvoja najperspektivnejših dijaških idej za prvo fazo 500,00 EUR in drugo
fazo 1.000,00 EUR.
Na izboru najperspektivnejših dijaških idej konec
leta 2018 bo komisija v prvi fazi izbrala 10 najperspektivnejših dijaških idej in nato od teh še tri najperspektivnejše dijaške ideje, katerih nadaljnja podpora bo v obliki
sofinanciranja mentoriranja in finančne podpore razvoja
najperspektivnejših dijaških idej. Datuma izbora najperspektivnejših dijaških idej sta: prvi izbor 10. 12. 2018 in
10. 3. 2019.
Navedeni standardni obseg stroškov vključuje stroške:
– materiala, ki se ga uporablja pri izvajanju aktivnosti,
– prevozne stroške za udeležence in učitelje,
– zunanjega mentorja, ki izpolnjuje razpisne pogoje,
– stroški šolskih mentorjev v skupni višini 20 ur na
posamezno aktivnost,
– literaturo s področja spodbujanja podjetnosti,
ustvarjalnosti in inovativnosti,
– nastanitev udeležencev v primeru izvajanja vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij
s strani dijakov,
– pijača in hrana v času trajanja posamezne aktivnosti v okviru izvajanja aktivnosti po metodologiji
Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti ali izvajanja vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne
ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih
organizacij s strani dijakov.
V primeru, da prijaviteljem ne bodo dodeljena vsa
razpisana sredstva, ostane del sredstev nerazporejen.
V kolikor izvedene aktivnosti niso izvedene v obsegu in/ali s predvidenim številom udeležencev, izvajalec
javnega razpisa zahteva vračilo sorazmernega deleža
že prejetih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi, od dneva nakazila, do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije. Sorazmerni delež se
izračuna v deležu odstopanj od minimalnih določenih
vrednosti po posameznih aktivnostih.
V primeru, da upravičenec ne bo opravil vsaj
70 % predvidenega obsega šolskih ur in vključil vsaj
70 % od predvidenega števila udeležencev, se pogodba
razdre in izvajalec javnega razpisa zahteva vračilo vseh
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nakazanih sredstev v realni vrednosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila, do dneva
vračila v državni proračun Republike Slovenije.
9. Financiranje: financiranje bo potekalo na osnovi
metodologije standardnega obsega stroškov za posamezne vrste aktivnosti, ki bodo nastale v šolskem letu
2018/2019 pri prijaviteljih, ki izpolnjujejo pogoje iz točke
5 tega javnega razpisa. Prijavitelji morajo izvesti aktivnosti skladno z razpisanimi pogoji.
10. Zahtevki za izplačilo in poročilo
SPIRIT:
Upravičenec mora za izvajanje aktivnosti po metodologiji »Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja
lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali
drugih organizacij s strani dijakov, izvajanje obšolskih
dejavnosti za dijake« posredovati eZahtevek v HTML
obliki preko Uprave Republike Slovenije za javna plačila najkasneje do 16. 11. 2018. Za eZahtevke posredovane po tem datumu sredstva za financiranje ne bodo
zagotovljena, upravičenec izgubi pravico do koriščenja
sredstev, eZahtevek pa bo zavrnjen.
Hkrati z oddajo eZahtevka je potrebno dodatno po
pošti poslati še obrazec Poročilo o izvedenih aktivnostih,
dopolnjen s podatki obdobja poročanja in liste prisotnosti, slike izvajanja aktivnosti pa hraniti pri sebi in po
potrebi zagotoviti vpogled v slike z aktivnosti.
V primeru izvajanja aktivnosti pod točko 5.2.3. je
potrebno izpolniti Poročilo za obdobje od 1. 9. 2018 do
14. 11. 2018, po dokončanju izvajanja te aktivnosti v letu
2019 pa je potrebno ponovno izpolniti Poročilo za celotno obdobje izvajanja aktivnosti in najkasneje do 20. 6.
2019 poslati na SPIRIT, pri čemer financiranja aktivnosti
po 14. 11. 2018 ni zagotovljeno s strani SPIRIT v okviru
tega javnega razpisa.
SPS:
Upravičenec mora za mentoriranje dijaških ekip pri
nadaljnjem razvoju njihovih najperspektivnejših idej in
finančno podporo pri razvoju razvoja najperspektivnejših dijaških idej za vsako fazo posebej v roku 14 dni od
prejema sklepa o nadaljnji podpori idej dijaških ekip iz
njihove šole posredovati eZahtevek v HTML obliki preko
Uprave Republike Slovenije za javna plačila. Za eZahtevke posredovane kasneje sredstva za financiranje ne
bodo zagotovljena, upravičenec izgubi pravico do koriščenja sredstev, eZahtevek pa bo zavrnjen.
Hkrati z oddajo eZahtevka je potrebno po pošti poslati še obrazec Poročilo o mentoriranju in financiranju
razvoja najperspektivnejših dijaških idej. slike izvajanja
aktivnosti pa hraniti pri sebi in po potrebi zagotoviti vpogled v slike z aktivnosti.
11. Obveznosti upravičenca
Upravičenec, s katerim bo sklenjena pogodba, bo
moral:
1. izvajalcu javnega razpisa in vsem ostalim institucijam in njihovim pooblaščencem za spremljanje porabe
dodeljenih sredstev in preverjanja doseganja pričakovanih rezultatov, omogočiti kontrolo realizacije projekta in
vpogled v celotno dokumentacijo projekta tudi po izteku
trajanja pogodbe, skladno s predpisi s tega področja;
2. hraniti vso dokumentacijo v skladu s pravili o hranjenju dokumentarnega gradiva;
3. upoštevati pravila glede prepovedi dvojnega financiranja, v nasprotnem primeru lahko izvajalec javnega
razpisa razdre pogodbo o financiranju in zahteva od upravičenca vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila do dneva vračila;
4. projekt izvesti skladno z razpisom, razpisno dokumentacijo in pogodbo o financiranju;

Stran

1022 /

Št.

29 / 26. 4. 2018

5. sproti obveščati izvajalca javnega razpisa o vseh
spremembah, ki bi lahko vplivale na izvedbo aktivnosti
po tem javnem razpisu;
6. zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo sredstev;
7. striktno uporabljati ustrezne označbe izvajalca javnega razpisa in financerja javnega razpisa na
vseh dokumentih, ki so nastali v zvezi z aktivnostmi, ki
so predmet financiranja. Prav tako bo upravičenec na
svoji spletni strani objavil navedbo o izvajalcu in financerju aktivnosti;
8. zagotoviti vsebine za objavo na spletnih straneh
SPIRIT Slovenija, javne agencije;
9. posredovati izvajalcu javnega razpisa podatke
o številu vključenih v posamezno aktivnost, kratke povzetke posameznih izvedenih aktivnosti.
Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis
seznanja, da bodo podatki o odobrenih in izplačanih
denarnih sredstvih javno objavljeni. Objavljeni bodo
osnovni podatki o projektu, v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki
ureja varstvo osebnih podatkov.
12. Rok in način oddaje, odpiranja in dopolnitev
vlog
12.1. Oddaja vloge
Prijavitelj mora oddati izpolnjeno vlogo v papirnati
obliki, v originalu in v celoti skladno z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Prav tako mora prijavitelj predložiti celotno vlogo z vsemi prilogami na elektronskem nosilcu podatkov in v obliki (word, excel), kot
so nastali (ne skenirano). Posredovani obliki (papirnata
in elektronska) morata biti enaki. V primeru razlik se
upošteva papirnata oblika vloge.
Prijavitelj ne sme posegati v predpisane obrazce
v delu, ki za to ni predviden.
Rok za oddajo vlog je 28. 5. 2018.
Vloga se bo štela za pravočasno, če bo:
1. dostavljena osebno, v sprejemno pisarno izvajalca javnega razpisa, na naslov: SPIRIT Slovenija, javna
agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, najkasneje na dan za oddajo vlog, v času uradnih ur agencije
med 9. in 13. uro,
2. prispela po navadni pošti, na naslov izvajalca
javnega razpisa SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, do izteka roka za
oddajo vlog,
3. oddana s priporočeno pošiljko po pošti, na naslov
izvajalca javnega razpisa SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, najkasneje na
dan za oddajo vlog, tj. najkasneje ob 23.59 uri.
Prijavitelji morajo vlogo oddati v zaprti ovojnici,
označeni z navedbo »ne odpiraj – vloga na javni razpis
JR DOŠSŠ 2018/2019« in navedbo prijavitelja ter njegovega naslova.
12.2. Odpiranje vlog
Postopek odpiranja vlog se bo začel predvidoma
tretji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog bo na naslovu izvajalca javnega razpisa,
Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne
bo javno. Odpirajo se samo pravočasno prejete vloge.
Vloge, ki bodo prispele po roku za oddajo vlog,
bodo s sklepom zavržene in praviloma neodprte vrnjene
pošiljatelju. Vloge, katerih ovojnice ne bodo označene
skladno z zgoraj podanimi navodili, bodo s sklepom zavržene in vrnjene pošiljatelju.
12.3. Dopolnitve in pojasnila vlog
Vloga je popolna, če vsebuje vse v celoti in v skladu z navodili izpolnjene obrazce ter priloge. Prijavitelj,
ki bo poslal formalno nepopolno vlogo, bo predvidoma

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v 8 dneh po zaključenem odpiranju pozvan k dopolnitvi. Prijavitelj, ki bo pozvan k dopolnitvi, mora vlogo
dopolniti v roku, ki ga določi komisija. Rok za dopolnitev določi komisija in ne sme biti daljši od 15 dni.
Nepopolna vloga, ki je prijavitelj v roku ne dopolni, se
s sklepom zavrže.
Dopolnitve so namenjene zagotovitvi manjkajočih
podatkov ali dokumentov, ki izkazujejo izpolnjevanje
pogojev.
Oba izvajalca javnega razpisa lahko kadarkoli,
v času od odpiranja do izbire, prijavitelja pozoveta k pojasnilu informacij iz vloge. Prijavitelj, ki je bil pozvan
k pojasnilu, mora le-to posredovati v roku 5 delovnih dni
od prejema poziva. Izvajalca lahko pozoveta k pojasnilu
tudi po elektronski pošti, na elektronski naslov kontaktne
osebe prijavitelja. V kolikor prijavitelj pojasnil ne posreduje v predvidenem času, bo o pomenu informacije iz
vloge odločala komisija po prostem preudarku.
Oba izvajalca javnega razpisa lahko kadarkoli,
v času od odpiranja do izbire, prijavitelja pozoveta k posredovanju dodatnih dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb v vlogi. Prijavitelj, ki je pozvan k posredovanju dokazil, mora le-ta posredovati v roku 8 delovnih dni
od prejema poziva. Izvajalca lahko pozoveta k dopolnitvi
tudi po elektronski pošti, na elektronski naslov kontaktne osebe prijavitelja. V kolikor prijavitelj dokumentov
ne posreduje v roku, komisija navedb iz vloge ne bo
upoštevala.
12.4. Potrjevanje vlog
Formalno popolne vloge bo komisija obravnavala
skladno z določili tega javnega razpisa. Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse, skladno z navodili predpisane in izpolnjene, obrazce ter priloge. Na predlog
komisije, o izboru in dodelitvi sredstev s sklepom odločita predstojnika izvajalcev javnega razpisa.
13. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni predvidoma v roku 30 dni od
datuma odpiranja vlog. Pritožba na sklep ni mogoča.
V kolikor se prijavitelj s sklepom ne strinja, lahko sproži
upravni spor. Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletni strani izvajalcev
javnega razpisa.
14. Podpis pogodbe
SPIRIT bo izbranim prijaviteljem posredoval sklep
o dodelitvi sredstev in jih hkrati pozval k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj na poziv k podpisu pogodbe ne
odzove v roku 8 dni od dneva prejema poziva, se šteje,
da je umaknil vlogo na javni razpis.
Če izvajalca javnega razpisa po izdaji sklepa ugotovita, da upravičenec ne izpolnjuje pogojev javnega
razpisa ali da so bila sredstva prijavitelju dodeljena na
podlagi posredovanih napačnih podatkov ali zamolčanih
dejstev, pogodba o financiranju z upravičencem ne bo
podpisana, sklep o dodelitvi sredstev pa bo razveljavljen. V kolikor se to ugotovi po podpisu pogodbe, lahko
izvajalca javnega razpisa odstopita od pogodbe.
15. Protikorupcijsko določilo
Vsak poizkus prijavitelja, da vpliva na obravnavo
vlog pri izvajalcu javnega razpisa, bo imel za posledico
zavrnitev njegove vloge. To velja za poizkuse vplivanja
na delo in odločitve komisije za dodelitev sredstev.
Enako velja tudi za poizkus vplivanja na delo skrbnika pogodbe, v času trajanja pogodbe o financiranju.
Vsak tak poizkus se lahko, ob ustrezni utemeljitvi tovrstnega dejanja, šteje kot razlog za prekinitev pogodbe
in se zahteva vračilo vseh nakazanih sredstev v realni
vrednosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, od
dneva nakazila, do dneva vračila v državni proračun
Republike Slovenije.
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16. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani izvajalcev javnega
razpisa http://www.spiritslovenia.si pod rubriko »Javni
razpisi in naročila« in na spletni strani www.podjetniskisklad.si pod rubriko »Razpisi«.
17. Dodatne informacije
Odgovorna oseba za izvedbo javnega razpisa s strani SPIRIT-a je Boris Kunilo in s strani SPS
mag. Tina Zager.
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno po elektronski pošti, na elektronski naslov:
mladi@spiritslovenia.si, z navedbo zadeve »Vprašanje JR DOŠSŠ 2018/2019«. Vprašanja morajo prispeti
najkasneje 5 delovnih dni pred iztekom roka za oddajo
vloge. Odgovori na vprašanja bodo na spletnih straneh javnega razpisa objavljeni najkasneje 3 delovne
dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem,
da je bilo vprašanje posredovano pravočasno.
SPIRIT Slovenija, javna agencija,
Slovenski podjetniški sklad
Št. 1220-0003/2018-202
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Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Statuta Občine Ravne na
Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/2016)
in Letnega programa zdravstvenega in socialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem 2018 objavljamo
javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov
za dejavnosti preprečevanja odvisnosti od drog
v Občini Ravne na Koroškem za leto 2018
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na
Koroškem, Urad za operativne in splošne zadeve, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za
sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanja
odvisnosti od drog.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov in projektov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini
Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje
občane Občine Ravne na Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno
v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske,
kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti;
– da imajo izvajalci programov, ki bodo delali
z mladoletnimi osebami ustrezna dokazila o nekaznovanosti za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost
(iz devetega poglavja Kazenskega zakonika; Uradni
list RS, št. 50/12).
Pravico do sofinanciranja programov za dejavnosti
preprečevanja odvisnosti od drog imajo:
– javni zavodi, društva in ustanove, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju preprečevanja odvisnosti od drog, ki izvajajo programe v Občini
Ravne na Koroškem za občane Občine Ravne na
Koroškem.
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4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedeno:
Pokrivanje materialnih in drugih stroškov za izvajanje programa preprečevanje odvisnosti od drog
– da so prostori izvajalca za izvajanje programa
v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk
– da so vsi programi izvajalca namenjeni izključno
preprečevanju odvisnosti od drog – 20 točk
– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno
1 leta – 5 točk
od 1 do vključno 5 let – 10 točk
nad 5 let – 15 točk.
Preventivne aktivnosti namenjene preprečevanju
in zmanjševanju problemov, povezanih z (zlo)rabo drog
v Občini Ravne na Koroškem:
– Preventivne delavnice ter sodelovanje s šolami, vrtcem, drugimi strokovnimi institucijami in raznimi predavatelji – 30 točk
– Zagotovljeni prostori za izvajanje – 20 točk
– Vključenost različnih oblik učenja (delavnice za
osveščanje in strokovno izpopolnjevanje učiteljev, svetovalnih delavcev, socialnih delavcev in staršev, ki zaznavajo tvegano obnašanje otrok in mladostnikov na temo
zasvojenosti …) – 30 točk
– Vključenost preventivnih delavnic za mladostnike (delavnice za učence šestih razredov osnovnih šol,
usmerjene v razvoj in krepitev specifičnih veščin in
znanj, s katerimi bodo razvili sposobnosti za odgovorno
odločanje in življenje brez drog, delavnice za predšolske
otroke …) – 30 točk
– Vključenost koordinacije aktivnosti in priprava načrta za vključitev programa v redni šolski plan – 20 točk
– Dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno
1 leta – 5 točk
od 1 do vključno 5 let – 10 točk
nad 10 let – 20 točk
5. Okvirna višina sredstev:
1. za pokrivanje materialnih in drugih stroškov za
izvajanje programa do višine 800 €.
2. za izvajanje preventivnih programov preprečevanja odvisnosti od drog – do višine 3.000 €.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem znesku do konca meseca julija
2018. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do
31. 12. 2018.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno petka, 11. 5. 2018, v zaprti kuverti
v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri
Andreji Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina
Ravne na Koroškem, Urad za operativne in splošne
zadeve, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem,
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni
razpis – programi na področju preprečevanja odvisnosti
od drog – 2018«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov
prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v torek, 15. 5. 2018 v pisarni Urada za operativne in splošne zadeve Občine Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od
oddaje popolne ponudbe.
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10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani www.
ravne.si od vključno četrtka, 26. 4. 2018.
11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Podrobne informacije dobite na Uradu za operativne in splošne zadeve Občine Ravne na Koroškem
pri Darji Čepin, višji svetovalki III, tel. 02/82-16-022 ali
GSM 031/384-137.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 1220-0005/2018-202
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Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Statuta Občine Ravne na
Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/2016)
in Letnega programa zdravstvenega in socialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem 2018 objavljamo
javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za
dejavnosti medgeneracijskih centrov za leto 2018
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Urad za operativne in splošne zadeve, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za dejavnosti medgeneracijskih
centrov za leto 2018.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
programov in projektov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini
Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje
občane Občine Ravne na Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo svojo dejavnost
opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti;
– da imajo izvajalci programov, ki bodo delali z mladoletnimi osebami, ustrezna dokazila o nekaznovanosti
za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (iz devetega poglavja Kazenskega zakonika; Uradni list RS,
št. 55/08 in naslednji).
Pravico do sofinanciranja programov za dejavnosti
medgeneracijskih centrov imajo:
– javni zavodi, društva in ustanove, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti medgeneracijskih centrov
v Občini Ravne na Koroškem za občane Občine Ravne
na Koroškem.
4.1. Merila in kriteriji za izbor
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedeno:
Pokrivanje obratovalnih, materialnih in drugih stroškov za izvajanje dejavnosti medgeneracijskih centrov
– da so prostori izvajalca za izvajanje programa
v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk
– da so za izvajanje dejavnosti zagotovljeni ustrezni
kadrovski in materialni pogoji – 20 točk
– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno
1 leta – 5 točk
nad 5 let – 10 točk.

Zagotavljanje sredstev za izvajanje programov in
dejavnosti medgeneracijskih centrov v Občini Ravne
na Koroškem:
A: Programi za vse generacije
a) Ciljne skupine uporabnikov centra
– Center vključuje vse generacije iz lokalnega in
regijskega okolja 20 točk
– Center vključuje vse generacije zgolj iz lokalnega okolja 10 točk
b) Povprečna vključenost uporabnikov v dejavnosti centra
– povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra od 1 do 2 uri – 5 točk
– povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra od 3 do 8 ur – 10 točk
– povprečna vključenost enega uporabnika na mesec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra od nad 8 ur – 20 točk
c) Metode dela
– Večina dejavnosti bo potekala v obliki skupinskega dela – 10 točk
– Delo tudi s posamezniki – individualna srečanja,
ki bodo namenjena psihosocialnemu svetovanju, informiranju, spoznavanju in uvajanju novih sodelavcev –
prostovoljcev – 10 točk
– Timsko delo – 10 točk
– Redno izvajanje intervizije oziroma supervizije
za strokovne delavce in laične sodelavce – mentorje
posameznih aktivnosti – 10 točk
d) Dejavnosti v centru
– Izobraževalne (usposabljanja za prostovoljsko
delo, predavanja, debatna srečanja, psihosocialne in
kreativne delavnice, pomoč učencem in inštrukcije,
računalništvo, ročna dela ….) – 10 točk
– Rekreativne (razne telesne vadbe, sprehodi in
pohodi, športne igre …) – 5 točk
– Razvedrilne (praznovanja, organizacija in obisk
različnih prireditev v občini, obiski v drugih institucijah
v občini, povezovanje …) – 5 točk
– INFO točka za vse generacije – 20 točk
e) Prostovoljstvo
– V dejavnost centra je vključenih 5 prostovoljcev
– 5 točk
– V dejavnost centra je vključenih 10 prostovoljcev – 10 točk
– V dejavnost centra je vključenih več kot 10 prostovoljcev – 20 točk
B: Posebni programi za ranljive skupine
a) Število vključenih uporabnikov iz ranljivih skupin
– v posebne programe so vključeni od 1 do 5 uporabnikov – 5 točk
– v posebne programe so vključeni od 5 do 15 uporabnikov – 10 točk
– v posebne programe je vključenih več kot
15 uporabnikov – 20 točk
b) Metode dela
– posebni programi bodo zajemali skupinsko delo
– 10 točk
– Posebni programi bodo zajemali individualno
delo tudi s posamezniki – individualna srečanja, ki
bodo namenjena psihosocialnemu svetovanju, informiranju, pomoči pri reševanju svojih materialnih in
socialnih stisk – 20 točk
– Posebni programi bodo vključevali timsko delo
s sodelovanjem strokovnjakov iz področja psihosocialnega dela – 30 točk
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– Redno izvajanje intervizije oziroma supervizije
za strokovne delavce in laične sodelavce – mentorje
posameznih aktivnosti – 10 točk
c) Sodelovanje in mreženje z lokalnimi organizacijami in institucijami
– Center pri izvajanju posebnih programov ne
sodeluje z lokalnimi organizacijami in institucijami –
0 točk
– Center pri izvajanju posebnih programov sodeluje z eno organizacijo ali institucijo – 5 točk
– Center pri izvajanju posebnih programov sodeluje z več organizacijami ali institucijami – 10 točk
5. Okvirna višina sredstev za izvajanje programov
in dejavnosti:
A programi: 37.605 €
B programi: 5.000 €
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena
na podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev
in nakazana mesečno na podlagi podanih zahtevkov
s strani prejemnikov.
Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do
31. 12. 2018.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno petka, 11. 5. 2018, v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem
pri Andreji Jezernik ali poslane po pošti na naslov:
Občina Ravne na Koroškem, Urad za operativne in
splošne zadeve, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na
Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in
z oznako »Javni razpis – programi na področju dejavnosti medgeneracijskih centrov – 2018«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni
Občine Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov
prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo torek, 15. 5. 2018, v pisarni Urada za operativne in splošne zadeve, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni
od oddaje popolne ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani
www.ravne.si od vključno četrtka, 26. 4. 2018.
11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe
o sofinanciranju programov.
12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne
bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Podrobne informacije dobite na Uradu za operativne in splošne zadeve pri Darji Čepin, višji svetovalki III, tel. 02/82-16-022 ali GSM 031/384-137.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 1220-0004/2018-202

Ob-2070/18

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Statuta Občine
Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/2016) in Letnega programa zdravstvenega
in socialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem
2018 objavljamo
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javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov
na področju humanitarnih dejavnosti za
zagotavljanje različnih oblik pomoči socialno
ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem
za leto 2018
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Urad za operativne in splošne zadeve, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za
sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti za zagotavljanje različnih oblik pomoči socialno
ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem za
leto 2018.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
programov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini
Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje
občane Občine Ravne na Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo humanitarno dejavnost opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti.
Pravico do sofinanciranja programov imajo:
– humanitarne organizacije, organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije, ustanovljene zato,
da prispevajo k reševanju socialnih stisk in težav vsem
socialno ogroženim občanom v občini.
4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedene kriterije:
– da so prostori izvajalca za izvajanje programa
v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk
– da so vsi programi izvajalca namenjeni izključno
zmanjševanju in lajšanju socialnih stisk vseh socialno
ogroženih občanov v Občini Ravne na Koroškem in ne
le članov ter podpornih članov izvajalca – 30 točk
– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno
1 leta – 5 točk
od 1 do vključno 5 let – 10 točk
nad 5 let – 15 točk
– programi vključujejo pomoč občanom Občine
Ravne na Koroškem v naslednjih oblikah pomoči:
– denarna pomoč (plačilo položnic) – 30 točk
– prehrambeni paketi – 30 točk
– pomoč v obleki in obutvi – 15 točk
– Vključenost socialno ogroženih občanov
– program vključuje do 10 občanov – 5 točk
– program vključuje od 10 do 50 občanov –
10 točk
– program vključuje od 50 do 100 občanov –
20 točk
– program vključuje nad 100 občanov – 30 točk.
5. Okvirna višina sredstev za izvajanje programov
je 18.000 €.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem znesku do konca meseca junija
2018. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do
31. 12. 2018.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno petka, 11. 5. 2018, v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji
Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne
na Koroškem, Urad za operativne in splošne zadeve,
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom
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»Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni razpis –
programi na področju humanitarnih dejavnosti – 2018«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov
prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v torek, 15. 5. 2018, v pisarni Urada za operativne in splošne zadeve, Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od
oddaje popolne ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani www.
ravne.si, od vključno četrtka, 26. 4. 2018.
11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Podrobne informacije lahko dobite na Uradu za
operativne in splošne zadeve pri Darji Čepin, višji svetovalki III, tel. 02/82-16-022 ali GSM 031/384-137.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 604-0001/2018

Ob-2071/18

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Statuta občine Ravne na
Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2013)
objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
izobraževanja odraslih v letu 2018
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa
Občina bo v skladu s Proračunom Občine Ravne
na Koroškem za leto 2018 sofinancirala naslednje programe:
3.1. Sofinanciranje programov:
3.1.1. izobraževanje odraslih ter
3.1.2. druge oblike izobraževanja.
4. Pogoji za sodelovanju na razpisu:
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge
organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti izobraževanja odraslih s sedežem na območju Občine
Ravne na Koroškem.
4.2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe na območju Občine Ravne
na Koroškem ter za občane Občine Ravne na Koroškem,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih programov in aktivnosti,
– da delujejo zakonito,
– za pridobitev sredstev pod točko 5.2. mora biti
izvajalec koordinator Tedna vseživljenjskega učenja.

4.3. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedeno:
Izobraževanje starejših odraslih:
– Dejavnost se izvaja v okviru programov Univerze
za tretje življenjsko obdobje – 40 točk
– Obseg posameznega programa je 40 ur in več
– 10 točk
– V posamezni program je vključenih vsaj 10 udeležencev – 10 točk
– Zagotovljeno je kontinuirano izvajanje programov
(nadgradnja) za isto skupino udeležencev:
– vsaj 3 leta – 20 točk
– nad 3 leta – 30 točk
– Vključene so različne oblike učenja (skupaj možnih 40 točk):
– tečaji / delavnice – 10 točk
– študijski krožki – 10 točk
– razstave – 10 točk
– ekskurzije – 10 točk
– Predstavljanje dosežkov v okolje – 10 točk
Drugi izobraževalni programi – Teden vseživljenjskega učenja:
– koordinacija Tedna vseživljenjskega učenja –
30 točk
– izvajalec ima status izvajalca koordinacije prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja s strani Andragoškega centra RS – 20 točk
– prireditve so občinskega pomena – 20 točk
– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno 5 let
– 5 točk
od 6 do vključno 10 let – 10 točk
nad 10 let – 20 točk.
5. Okvirna višina sredstev:
5.1. Izobraževanje odraslih – do višine 2.096 €.
5.2. Drugi izobraževalni programi – do višine
1.328 €.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do
31. 12. 2018.
7. Razpisni rok
Ponudbe izvajalci oddajo v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji
Jezernik ali pošljejo na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem,
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Izobraževanje odraslih 2018«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem
oziroma posredovana s priporočeno pošiljko do vključno
23. 5. 2018.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in
naslov ponudnika.
8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo komisija
opravila 24. 5. 2018 ob 13. uri v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. Obveščanje o izboru: ponudniki bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po oddaji popolnih vlog.
10. Razpisna dokumentacija
Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za izvajanje
programov izobraževanja odraslih v skladu z razpisno
dokumentacijo, ki jo od 26. 4. 2018 dobijo v sprejemni
pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo
tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.
Podrobne informacije o prijavi dobite na Občini Ravne na Koroškem pri mag. Mariji Vrhovnik Čas
(02/82-16-007).
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11. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ravne na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju programov
izobraževanja odraslih za leto 2018.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 03402-09/2018-3

Ob-2075/18

Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13, 81/16),
7. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v Občini Komen (Uradni list
RS, št. 24/18) in Odloka o proračunu Občine Komen
za leto 2018 (Uradni list RS, št. 77/17)
javni razpis
za sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Komen v letu 2018
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
2. Pravna podlaga: Odlok o postopku in merilih
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini
Komen (Uradni list RS, št. 24/18), Odlok o proračunu
Občine Komen za leto 2018 (Uradni list RS, št. 77/17),
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13,
81/16), Letni program športa Občine Komen za leto
2018 (št. 67102-01/2018-5 z dne 4. 4. 2018).
3. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je sofinanciranje programov s področja športa za leto 2018. Po tem razpisu se sofinancirajo naslednji programi in področja športa:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport,
– Kakovostni šport,
– Športna rekreacija,
– Šport starejših,
– Razvojne dejavnosti v športu,
– Organiziranost v športu,
– Športne prireditve in promocija športa.
Programi se sofinancirajo skladno s sprejetim Letnim programom športa Občine Komen za leto 2018.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo športne zveze, ki jih
ustanovijo društva s sedežem v Občini Komen ter
športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji. Športna društva morajo izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imajo sedež v Občini Komen,
– imajo sedež izven Občine Komen, če izvajajo
dejavnosti na območju Občine Komen, ter če športna
panoga v Občini Komen še ni zastopana,
– so registrirani najmanj eno leto pred objavo razpisa,
– imajo za prijavljene dejavnosti:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje
ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je
razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj
60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne
gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in
je obseg izvajanja posameznega športnega programa
v merilih drugače opredeljen,
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– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno
evidenco članstva ter evidenco o udeležencih programa,
– imajo v temeljnem aktu šport opredeljen kot pretežno dejavnost.
5. Okvirna vrednost sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Komen za leto 2018 na proračunski postavki 180519 'Sofinanciranje letnega programa športa po razpisu' v višini
25.680,00 EUR.
Programi in področja se sofinancirajo skladno
s sprejetim Letnim programom športa Občine Komen
za leto 2018.
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2018.
6. Upravičeni stroški
Za upravičene stroške se v programih Prostočasna
športna vzgoja otrok in mladine, Športna rekreacija ter
Šport starejših štejejo naslednji stroški:
– stroški športnih objektov in površin (najem, uporaba, obratovalni stroški športnih objektov in površin ter
stroški tekočega vzdrževanja objektov in površin, v kolikor izvajalec izvaja program v lastnem objektu);
– stroški strokovnega kadra (strošek dela po pogodbi o delu, podjemni pogodbi, študentsko delo za
trenerje in vaditelje, stroški nadomestil v zvezi z delom
– potni stroški in dnevnice trenerjev in vaditeljev). Kot
dokazilo o namenski rabi sredstev lahko vlagatelji navedejo tudi poročilo o volonterskem delu v višini do 20 %
odobrenih sredstev.
Za upravičene stroške se v programu Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport, štejejo naslednji stroški:
– stroški športnih objektov in površin (najem, uporaba, obratovalni stroški športnih objektov in površin ter
stroški tekočega vzdrževanja objektov in površin, v kolikor izvajalec izvaja program v lastnem objektu);
– stroški strokovnega kadra (strošek dela po pogodbi o delu, podjemni pogodbi, študentsko delo za
trenerje in vaditelje, stroški nadomestil v zvezi z delom
– potni stroški in dnevnice trenerjev in vaditeljev). Kot
dokazilo o namenski rabi sredstev lahko vlagatelji navedejo tudi poročilo o volonterskem delu v višini do 20 %
odobrenih sredstev;
– stroški priprave in udeležbe na športnih tekmovanjih (prijavnina za vstop v tekmovalni sistem oziroma
prijavnina za udeležbo na tekmovanju, stroški prevoza
in stroški prehrane).
Za upravičene stroške se v programu Kakovostnega športa štejejo naslednji stroški:
– stroški športnih objektov in površin (najem, uporaba, obratovalni stroški športnih objektov in površin ter
stroški tekočega vzdrževanja objektov in površin, v kolikor izvajalec izvaja program v lastnem objektu).
Za upravičene stroške se v programu Razvojne
dejavnosti v športu štejejo naslednji stroški:
– prijavnina;
– potni stroški (javni prevoz, kilometrina, dnevnica);
– stroški bivanja;
– strokovna literatura.
Za upravičene stroške se v programu Organiziranost v športu štejejo naslednji stroški:
– materialni stroški (športni rekviziti, športna oprema, oglaševanje, propagandno gradivo, nezgodno zavarovanje udeležencev, članarina športnim zvezam, registracija športnikov, stroški najema oziroma uporabe
pisarniškega prostora in tekoči stroški društva (poštni
stroški, stroški telefona, pisarniški material, stroški bančnih storitev, računovodski stroški …));
– stroški zaposlenih.
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Za upravičene stroške se v programu Športne prireditve in promocija športa štejejo naslednji stroški:
– najemnina prireditvenega prostora ter opreme za
izvedbo prireditve;
– promocijski material za prireditev (vabila, plakati,
objave v medijih ipd.);
– nagrade (plakete, pokali, priznanja …);
– profesionalna redarska ekipa;
– profesionalna medicinska ekipa;
– sodniški stroški;
– zavarovanje prireditve;
– prevozi (opreme, udeležencev po potrebi);
– ozvočenje prireditve;
– vodenje prireditve;
– stroški bivanja in prehrane v primeru večdnevnega tekmovanja;
– stroški pogostitve se upoštevajo v višini 10 %
sredstev prejetih za prireditev po razpisu. Nakup alkoholnih pijač ni upravičeni strošek.
7. Dokazila o namenski porabi sredstev: predlagatelji bodo do roka določenega v pogodbi morali kot prilogo k finančnemu poročilu predložiti dokazila o namenski
porabi sredstev, katerih skupna vrednost bo vsaj v višini,
ki jo bo predlagatelj prejel na javnem razpisu. Vsa dokazila morajo biti izdana v letu 2018 ter se vsebinsko in
terminsko skladati z vsebino sofinanciranja. Na računih
mora biti izpisana davčna številka predlagatelja.
8. Razpisna merila in kriteriji: merila za izbor in
vrednotenje programov in področjih letnega programa
športa v Občini Komen so navedena v prilogi Odloka
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Komen (Uradni list RS, št. 24/18).

9. Razpisni rok: rok za oddajo vlog je najkasneje do
petka, 18. maja 2018.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazce za prijavo na javni razpis,
– navodila za pripravo predlogov,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov,
– merila in kriterije za vrednotenje programov,
– vzorec končnega poročila.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti
v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec z vsemi
obveznimi prilogami.
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva:
– na spletni strani Občine Komen: www.komen.si/objave/razpisi
– v sprejemni pisarni Občine Komen v poslovnem
času občinske uprave.
11. Oddaja in dostava vlog
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena
na predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi
prilogami in mora biti na ustreznih mestih podpisana in
ožigosana.
Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni
Občine Komen ali pa poslana po pošti na naslov: Občina
Komen, Komen 86, 6223 Komen, v razpisanem roku,
v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:
– v spodnjem desnem kotu naslov občine,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Ne odpiraj –
vloga za sofinanciranje letnega programa športa«.
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

Vloga je pravočasna, če je bila (najkasneje) zadnji
dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno
pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine Komen. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisna dokumentacija.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi
pogoji ter merili razpisa. Prijav se ob osebni vložitvi ne
bo pregledovalo.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Po poteku razpisnega roka bo komisija za odpiranje vlog, imenovana s sklepom župana, v roku 8 dni po
zaključenem zbiranju vlog, odprle vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene
in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se v roku
8 dni od odpiranja vlog pozove, naj vloge dopolnijo
v roku 8 dni od prejema poziva k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v na-

vedenem roku, se s sklepom zavržejo. Prav tako se
s sklepom zavržejo prepozne vloge in vloge, ki jih ni
vložil upravičen izvajalec.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.
13. Način sofinanciranja: na podlagi odločbe o izbiri bo občina sklenila z izvajalcem, ki bo izbran za sofinanciranje, pogodbo, s katero se uredijo medsebojne
pravice in obveznosti.
14. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 05/73-10-461 pri Soraji Balantič oziroma
po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si v času
uradnih ur.
Občina Komen
Št. 122-0011/2018
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Mestna občina Slovenj Gradec izdaja na podlagi
Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za
leto 2018 (Uradni list RS, št. 4/18) in Pravilnika o po-
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stopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov
s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 35/05 in naslednji)
dodatni javni razpis
za sofinanciranje programov s področja
socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec
za leto 2018
I. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, objavlja
Dodatni javni razpis za izbor projektov in programov
s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj
Gradec za leto 2018.
II. Predmet javnega razpisa so:
1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij
s področja socialnega varstva
2. Programi za starejše
3. Programi na področju zasvojenosti
Vsebina programov:
1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij
s področja socialnega varstva vsebujejo
– programe nevladnih in neprofitnih organizacij
s področja socialnega varstva, ki so naravnani v smeri
ohranjanja in vzpodbujanja socialnih stikov vseh tistih
posameznikov, ki so prikrajšani pri vključevanju v vsakdanje življenje,
– programe svetovanja, pomoči in rehabilitacije, ki
so namenjeni različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev,
– programe invalidskih društev in druge programe
za rehabilitacijo in povečanje socialne vključenosti invalidov (povečanje neodvisnega življenja invalidov),
– programe osebne asistence, ki jih izvajajo invalidske in humanitarne organizacije ali društva:
– a) ki so na dan objave tega javnega razpisa že
izvajali dejavnost osebne asistence na področju Mestne
občine Slovenj Gradec,
– b) ki imajo na dan objave tega javnega razpisa že
sklenjeno pogodbo z glavnim sofinancerjem programa
(MDDSZ, FIHO ipd.).
2. Programi za starejše vsebujejo
– programe preprečevanja oziroma zmanjševanja
socialne izključenosti starejših,
– pomoč starejšim pri opravljanju vsakodnevnih
opravil,
– programe priprave sedanje srednje generacije
na starost,
– programe medgeneracijskih skupin za samopomoč.
3. Programi na področju zasvojenosti vsebujejo
– preventivne in kurativne programe na področju
zasvojenosti.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
– invalidska in humanitarna društva, ki so registrirana v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS,
št. 64/11 – UPB2),
– javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne
osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju
socialnega varstva,
ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na
območju občine ne glede na sedež, če je program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Mestne občine
Slovenj Gradec,
b) so registrirani in delujejo najmanj eno leto na
področju socialno varstvenih dejavnosti,
c) imajo urejeno evidenco članstva,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
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e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi
organizacijami na izbranem področju,
f) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni
prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih
sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz
drugih virov.
Posebni pogoji za posamezna področja:
– Za področje humanitarnih in invalidskih organizacij se lahko prijavijo ponudniki, katerih dejavnost zajema
invalidsko oziroma katero drugo tematiko iz področja socialnega varstva, za katero velja, da ni predmet ostalih
treh področij tega razpisa.
– Za področje programov za starejše se lahko prijavijo tisti ponudniki, katerih ciljna skupina vsaj
v 50 % predstavlja populacijo, starejšo od 65 let.
– Na področju zasvojenosti imajo prednost ponudniki, ki imajo pregled nad situacijo v občini. Razpisana
sredstva so namenjena tako preventivni kakor tudi kurativni dejavnosti.
Na dodatni javni razpis se lahko prijavijo samo tisti
ponudniki, ki niso bili v letu 2018 že kakorkoli financirani
v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov
s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj
Gradec za leto 2018 (Uradni list RS, št. 69/17).
IV. Rok izvedbe: programi, ki se sofinancirajo, se
izvedejo v letu 2018. Dodeljena sredstva morajo biti
porabljena v letu 2018.
V. Orientacijska vrednost programov
Predvidena vrednost vseh programov v letu 2018 je
3.081,35 EUR, in sicer za:
– programe pod točko 1: 750,00 EUR,
– programe pod točko 2: 1.100,00 EUR,
– programe pod točko 3: 1.231,35 EUR.
VI. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko z datumom oddaje 30. 5. 2018 ali
v vložišču na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec,
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje
10. ure istega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo upoštevala.
Na kuverti morajo biti označbe: ne odpiraj – javni
razpis – za področje 1 (ali 2 ali 3), odvisno za katero
področje se ponudba podaja.
V primeru, ko se posamezni ponudnik prijavlja z več
programi na različna področja, mora biti ponudba podana v zaprti kuverti za vsako področje posebej. Več
programov istega področja pa lahko združi v eni ponudbi, pri tem za posamezni program predloži posebej
izdelano ponudbo.
VII. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo opravila strokovna komisija
na sedežu naročnika dne 4. 6. 2018.
Odpiranje ponudb ni javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija
ponudnike pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo prijavo.
V primeru, da je ponudniki v roku ne dopolnijo, bo prijava
izločena kot nepopolna.
VIII. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo ponudniki
obveščeni v roku 120 dni od dneva odpiranja ponudb.
IX. Kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko, naslednji dan po tej
objavi, zainteresirani dvignejo v vložišču, Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec, vsak delavnik od 8. do 13. ure.
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Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite
v Referatu za družbene dejavnosti in splošne zadeve pri
Mestni občini Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-58, e-pošta:
mateja.tajnsek@slovenjgradec.si (Mateja Tajnšek). Razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega
varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2018 lahko
najdete tudi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, z naslovom www.slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 41011-0007/2018

Ob-2077/18

Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), 5. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012 in 4/2016),
sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto
2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2018), Lokalnega programa kulture v Občini Prevalje za obdobje
2015–2018 in Izvedbenega načrta kulture Občine Prevalje za leto 2018, Občina Prevalje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture
v Občini Prevalje v letu 2018
1. Javni razpis: sofinancirajo se projekti ljubiteljske
kulture v Občini Prevalje v letu 2018.
2. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
3. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture v Občini
Prevalje v letu 2018.
4. Področja kulturnih projektov, ki so predmet javnega razpisa
Iz proračuna Občine Prevalje se bodo v letu 2018
sofinancirali projekti ljubiteljske kulture oziroma posamični
zaključeni kulturni dogodki ljubiteljskega izvajalca na posameznem kulturnem področju, ki so namenjeni širši javnosti in prispevajo k širitvi kulturne zavesti in ohranjanju
kulturne dediščine Občine Prevalje ter izkažejo širši javni
interes in jih ni mogoče uvrstiti v redno dejavnost društva.
Za sofinanciranje kulturnih projektov lahko kandidirajo izvajalci projektov, če izkažejo:
– vsebinsko vezanost projekta na območje Občine
Prevalje,
– da projekt ne more biti predmet programa redne
ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– da za projekt obstaja širši družbeni interes,
– da projekt sodi na področje ljubiteljske kulturne
dejavnosti, kar pomeni, da se projekt smatra kot ljubiteljski, v kolikor ocenjena vrednost prostovoljnih ur v celotni
vrednosti projekta znaša 80 % vrednosti projekta,
– da je projekt nekomercialne narave,
– da bo projekt v celoti izveden v tekočem letu,
– da bo projekt izveden v Občini Prevalje,
– da za isti projekt ni vložil vloge že drugi prijavitelj in
– da zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega
70 % celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta.
Projekti nakupa osnovnih sredstev in opreme
niso predmet sofinanciranja iz občinskega proračuna.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci kulturnih projektov:
a) kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti
registrirano kulturno dejavnost,

– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih programov oziroma kulturnih projektov,
– da na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva;
b) javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja
s sedežem v Občini Prevalje, katerih ustanoviteljica je
Občina Prevalje, za kulturne programe oziroma projekte, ki presegajo osnovno dejavnost iz ustanovitvenega
akta javnega zavoda in niso financirani na podlagi letne
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za
kakovostno izvedbo projekta.
6. Merila in kriteriji za vrednotenje projektov
Projekti ljubiteljske kulture, s katerimi posamezni
izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in
ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 5/2012 in 4/2016).
Za sofinanciranje iz občinskega proračuna bodo
izbrani tisti kulturni projekti predlagateljev, ki bodo v postopku vrednotenja dosegli najmanj 50 % vseh možnih
točk.
7. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture
Sredstva za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture so zagotovljena v sprejetem proračunu občine za
leto 2018 na postavki 43181629 v višini 13.561 €.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture morajo biti porabljena v letu 2018.
8. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture
v Občini Prevalje mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija obsega: prijavne obrazce, merila in kriterije za dodelitev sredstev ter vzorec
pogodbe.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji
Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak delavnik, od 8. do 12. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani www.prevalje.si.
9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne
informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci
projektov ljubiteljske kulture dobijo na Občini Prevalje,
pri Mariji Orešnik, na tel. 02/82-46-121, vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
10. Razpisni rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti pisemski
ovojnici najpozneje do 28. 5. 2018 na naslov: Občina
Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom »Prijava na
javni razpis – ne odpiraj!« in z oznako: »Sofinanciranje
projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje v letu
2018«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je
prispela do naročnika najkasneje na zadnji dan roka za
oddajo prijav, do 12. ure.
Na zaprti pisemski ovojnici mora biti prilepljen izpolnjen obrazec Oprema ponudbe, oziroma morajo biti
na ovojnici razvidni podatki: naziv in naslov vlagatelja
in prejemnika ter pripis in oznaka skladno z zahtevo
10. točke javnega razpisa.
11. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila 29. 5. 2018 ob
9. uri v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi
obveščeni o izidu javnega razpisa.
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Z izbranimi izvajalci projektov ljubiteljske kulture
bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju projektov
ljubiteljske kulture za leto 2018.
Občina Prevalje
Št. 300-01/2018

Ob-2081/18

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Cankova za
leto 2018 (Uradni list RS, št. 14/18), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva
v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 39/16 uradno
prečiščeno besedilo, z dne 3. 6. 2016) ter Mnenja Ministrstva RS za finance o shemi de minimis pomoči »Dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva
v Občini Cankova« št. 441-11/2017 z dne 16. 3. 2017,
objavlja Občina Cankova
javni razpis
za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja
gospodarstva v Občini Cankova za leto 2018
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev finančne pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini
Cankova za naslednji ukrep:
1. Spodbujanje odpiranja novih delovni mest in samozaposlovanja.
III. Višina razpoložljivih finančnih sredstev
V proračunu Občine Cankova za leto 2018 so za navedeni ukrep zagotovljena sredstva v višini 20.000 EUR
na proračunski postavki 401005 – Spodbujanje razvoja
gospodarstva v Občini Cankova.
1. Spodbujanje odpiranja novih delovni mest in samozaposlovanja: 20.000 EUR.
IV. Upravičenci
Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje gospodarske družbe,
registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah. Za
ugotavljanje velikosti gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja
za področje državnih pomoči (Uredba komisije ES,
št. 800/2008).
Na razpis se lahko prijavijo upravičenci s sedežem
ali poslovno enoto, dejavnostjo in lokacijo investicije na
območju Občine Cankova.
V. Splošna določila oziroma pogoji upravičenosti
Do pomoči niso upravičena podjetja oziroma fizične
osebe, ki:
1) so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;
2) so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje;
3) ne opravlja nobene od naslednjih dejavnosti, ki
so razvrščene v naslednje sektorje:
– ribištvo in ribogojstvo, po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000,
– primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti,
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg
– če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali
delno prenese na primarne proizvajalce;
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4) so že prejela pomoč po Pravilniku in sredstev
niso koristila namensko ali niso izpolnila obveznosti iz
pogodbe o dodelitvi sredstev pomoči;
5) so že koristila državno pomoč za posamezne
namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila
državnih pomoči;
6) nimajo poravnanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev v obdobju zadnjih 3 mesecev;
7) nimajo poravnanih vseh zapadlih obveznosti do
občine.
Pomoč ne sme biti:
– namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami,
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali
drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
– pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred
rabo uvoženega blaga,
– dodeljena podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, za namen nabave vozil za cestni prevoz
tovora.
Posebni pogoji za dodelitev pomoči:
Upravičenec mora ob prijavi na javni razpis podati
pisno izjavo o:
a) že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih (iz državnih, občinskih in mednarodnih virov) in v kakšnem znesku je v relevantnem
obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč;
b) drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške;
c) seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan,
tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis
pomoči za vsa, z njim povezana podjetja.
Skupna višina pomoči, dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme presegati
200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih
let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru
podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
Te omejitve veljajo ne glede na to, iz katerih virov
(državnih, občinskih in mednarodnih virov) je pomoč
dodeljena.
Če je prejemnik za iste upravičene stroške že prejel
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni
znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
Za ostala določila se upoštevajo določila pravilnika
o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Cankova.
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovnih pravic delničarjev
ali družabnikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali
družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v kateremkoli razmerju iz točk a) do
d) prvega pododstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
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Kot kumulacija pomoči se upošteva:
– pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno
pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se
s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči;
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi
360/2012;
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z drugimi
uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000
oziroma 100.000 EUR).
Prednostni kriteriji
Pomoč za spodbujanje gospodarstva se prednostno dodeljuje upravičencem, ki v največji meri izpolnjujejo naslednje kriterije:
– število novih delovnih mest oziroma samozaposlitev
– vlaganje v dejavnosti, ki so v občini deficitarne,
manj razvite ali dopolnjujejo proizvodni program obstoječih podjetij
– vlaganja v dejavnost, ki uvajajo sodobno tehnologijo, ki so energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja.
Davek na dodano vrednost ali katerekoli dajatve, ki
jih predpisuje država, niso upravičeni stroški po pravilniku tega razpisa.
VI. Ukrepi
Ukrep 1: Spodbujanje odpiranja novih delovni mest
in samozaposlovanja
Namen: spodbujanje odpiranja novih delovnih mest
z dodatnim zaposlovanjem brezposelnih oseb, s samozaposlitvijo ter s tem prispevati k manjši brezposelnosti
ter povečanju števila zaposlenih na območju Občine
Cankova.
Predmet pomoči:
– sofinanciranje samozaposlovanja
– sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest.
Upravičenci po tem javnem razpisu so:
– samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje
velike gospodarske družbe
– dejavnost, ki jo ima podjetnik registrirano,
mora predstavljati njegov edini in glavni poklic.
Upravičeni stroški v okviru tega ukrepa so:
– Minimalna mesečna bruto plača.
Pogoji:
a) Brezposelna oseba, ki jo upravičenec zaposluje,
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– Je državljan Republike Slovenije
– Ima stalno bivališče v Občini Cankova
– Je bila prijavljena v evidenci brezposelnih oseb
na Republiškem zavodu za zaposlovanje (razen za prvo
zaposlitev)
– Ni imela zadnje zaposlitve pri upravičencu ali njegovih povezanih družbah
b) Upravičenec, ki se samozaposluje, mora izpolnjevati naslednje pogoje
– Samozaposlitev se mora ohraniti najmanj 24 mesecev po prejemu pomoči
– Namero za samozaposlitev upravičenec dokazuje
z izdelanim poslovnim načrtom, dokazilom o registraciji
podjetja ter potrjenim obrazcem M1/M2
– Samozaposlitev mora biti izvedena v obdobju od
30. 9. 2017 do zaključka odprtega razpisa, to je do
30. 6. 2018
c) Upravičenec, ki odpira nova delovna mesta,
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– Delovno mesto se mora ohraniti najmanj 24 mesecev po prejemu pomoči; v tem času upravičenec tudi
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ne sme zmanjšati skupnega števila obstoječih delovnih
mest (povečanje skupnega števila obstoječih delovnih
mest nad najvišjim stanjem v zadnjih 12 mesecih, brez
upoštevanja upokojitev)
– Upravičenec lahko pred pričetkom črpanja pomoči preizkusi delavca s poskusnim delom v trajanju
od enega do treh mesecev, pomoč se začne črpati po
preteku poskusnega dela
– V primeru, da pride do prekinitve zaposlitve iz kateregakoli razloga pred potekom roka subvencioniranja,
je upravičenec dolžan zagotoviti nadomestno zaposlitev
na tem delovnem mestu, v roku 30 dni od njenega prenehanja iz iste izobrazbene skupine
– Nove zaposlitve, za katere želi prejeti pomoč,
upravičenec dokazuje s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
ter M1/M2 obrazcem
– Nova zaposlitev mora biti sklenjena v obdobju
od 30. 9. 2017 do zaključka odprtega razpisa, to je do
30. 6. 2018.
Višina pomoči:
– Do 2.500,00 EUR na zaposlitev in/ali samozaposlitev
– V primeru odpiranja novih delovnih mest lahko
upravičenec prejme sredstva za največ 2 novi zaposlitvi
za poln delovni čas.
Višina sredstev: 20.000 EUR.
Potrebna dokumentacija in dokazila:
1. Prijavni obrazec – P1 (razpisni obrazec P1/1)
2. Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec P1/2)
3. Osnovni podatki o vlagatelju z zahtevanimi prilogami (razpisni obrazec P1/3)
– Potrdilo o plačanih davkih, prispevkih in drugih
obveznih dajatvah od pristojne izpostave FURSA-a,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
prijave
– Dokazilo o obstoju družbe/samostojnega podjetnika: izpis iz Poslovnega registra Slovenije, izdane
s strani AJPES-a; to dokazilo pridobi Občina Cankova
– M1/M2 obrazec za vsako zaposlitev oziroma samozaposlitev
– Potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da je oseba
bila oziroma je prijavljena na Zavodu pred zaposlitvijo
pri upravičencu
– Izjava upravičenca o številu zaposlenih v zadnjih
12 mesecih (ločeno po mesecih) pred zaposlitvijo osebe
– Poslovni načrt, v kolikor gre za samozaposlitev
4. Dispozicija projekta (razpisni obrazec P1/4)
5. Izpolnjena in podpisana izjava o pridobitvi sredstev (razpisni obrazec P1/5)
6. Podpisan in parafiran vzorec pogodbe (razpisni
obrazec P1/6)
7. Seznam izpolnjenih prilog (razpisni obrazec P1/7)
8. Pravilna oprema ovojnice (razpisni obrazec P1/8).
VII. Merila: merila za vrednotenje vlog so sestavni
del razpisne dokumentacije.
VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem
letu 2018 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
IX. Potrebna dokumentacija
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem
obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge, ki so del razpisne dokumentacije.
Vloga mora biti na ustreznih mestih podpisana in
žigosana.
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za ukrep javnega razpisa, izja-
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ve, merila za oceno vlog za ukrep, vzorce pogodb, je
vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa
v sprejemni pisarni Občine Cankova ter na spletni strani občine: http://www.cankova.si. Dodatne informacije
so v času odprtja razpisa na voljo vsak dan med 8. in
10. uro na tel. 02/54-09-370 (kontaktna oseba: Petra Kegel, elektronski naslov: tajnistvo@obcina-cankova.si).
Vsi prosilci morajo v okviru javnega razpisa priložiti
izjavo o točnosti navedenih podatkov in strinjanju s pogoji javnega razpisa ter izjavo o pridobitvi sredstev za
iste upravičene stroške.
Dokazila, ki jih mora vlagatelj priložiti prijavnemu
obrazcu, so opredeljena v okviru vsakega ukrepa posebej.
X. Rok in način predložitve vlog
Javni razpis je odprt od dneva objave v Uradnem
listu RS do 30. 6. 2018. Vlagatelji oddajo vlogo v obdobju od objave razpisa do 30. 6. 2018. Kot pravočasna se
šteje vloga, ki bo najkasneje do 30. 6. 2018, do 14. ure,
osebno oddana v sprejemni pisarni občine ali prispela
po pošti na naslov Občina Cankova, Cankova 25, 9261
Cankova. Prepozno oddane vloge bodo s sklepom zavržene.
Vloga za ukrep mora biti speta in v skladu z navodili
in zahtevami javnega razpisa, in sicer v zaprti ovojnici
ter z ustrezno navedbo na sprednji strani: »Ne odpiraj
– Prijava na javni razpis – Gospodarstvo 2018 – 1 (št.
ukrepa)« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne
opreme ovojnice.
Nepravilno oziroma nepopolno označene ovojnice
bodo s sklepom zavržene.
XI. Obravnava vlog
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev bo
v roku 5 dni po preteku roka za oddajo vlog. Odpiranje
vodi strokovna komisija, imenovana s sklepom župana
št. 032-01/2017 z dne 28. 3. 2017. Odpiranje vlog ni
javno.
Prepozne vloge in vloge, ki niso ustrezno označene
in niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije, se
s sklepom zavržejo. Sklep izda pristojni organ občinske
uprave, na predlog strokovne komisije.
Prijavitelje, katerih vloge na razpis niso popolne,
pristojni organ, na predlog strokovne komisije, pisno
pozove, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog ne
sme biti daljši od 8 delovnih dni. Nepopolne vloge, ki jih
prijavitelji v postavljenem roku ne dopolnijo oziroma neustrezno dopolnijo, pristojni organ na predlog strokovne
komisije, s sklepom zavrne.
Strokovna komisija vse pravočasne in popolne vloge oceni na podlagi meril iz javnega razpisa in pripravi predlog prejemnikov sredstev in njihovo razdelitev.
Razpisana sredstva se bodo upravičencem dodelila do
porabe razpoložljive višine sredstev. V primeru večjega
števila upravičencev se bo delež sofinanciranja oziroma
pomoči ustrezno znižal.
Na podlagi predloga komisije o razdelitvi sredstev,
bo pristojni organ občine izdal sklep o višini dodeljenih
sredstev, v roku 8 dni od prejema predloga, na katerega
je možna pritožba na župana občine v roku 8 dni od njegovega prejema. Župan odloča o pritožbi v roku 30 dni
od njenega prejema. Odločitev župana je dokončna.
Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi prejemniki.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po odpiranju vlog. S posameznimi upravičenci, ki so prejemniki finančnih sredstev
po tem javnem razpisu, se sklene pogodba, v kateri
se določajo medsebojne pravice in obveznosti (vzorec
pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije). Če
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se upravičenec v roku 15 dni od prejema pogodbe, ne
odzove k podpisu pogodbe, se šteje, da je enostransko odstopil od prijave na javni razpis in od odobrenih
sredstev. Naročnik si pridržuje pravico, da po zaključku
razpisa posamezna določila pogodbe spremeni.
V pogodbi se določi tudi obvezno poročanje prejemnika o namenski porabi dodeljene pomoči ter posredovanje ustreznih dokazil. Hkrati s posredovano pogodbo
občina prejemnika sredstev pisno obvesti o znesku de
minimis pomoči in da je pomoč dodeljena po pravilu de
minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU 352, 24/12-2013).
XII. Nadzor nad porabo sredstev pomoči in sankcije
za kršitelje
Porabo dodeljenih pomoči preverjata občinska
uprava in nadzorni odbor.
Občina Cankova hrani evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.
Prejemnik je dolžan dodeljena sredstva porabiti
namensko. Prejemnik mora Občini Cankova omogočiti
nadzor nad porabo dodeljenih sredstev.
Prejemnik mora vrniti prejeta sredstva v občinski
proračun:
– če dodeljena sredstva porabi nenamensko;
– če je v postopku javnega razpisa navajal lažne
podatke, na podlagi katerih so mu bila sredstva dodeljena;
– v drugih primerih, določenih s pogodbo.
V primeru iz prvih dveh alinej prejšnjega odstavka
prejemnik še dve leti po vračilu vseh pridobljenih sredstev ne more kandidirati na naslednjih razpisih na podlagi tega pravilnika.
Upravičenec izgubi pravico do dodelitve odobrenih
sredstev oziroma sorazmernega dela odobrenih sredstev, v kolikor v roku, določenem v pogodbi o sofinanciranju investicije, ne realizira oziroma ne realizira v celoti projektov oziroma aktivnosti, za katere so mu bila
z odločbo sredstva odobrena. Če je aktivnost še v teku
zaradi svoje narave ali ni izvedena zaradi višje sile, se
rok podaljša za največ 3 mesece po roku izvedbe iz
pogodbe.
Podaljšanje roka iz prejšnjega odstavka na podlagi dokazil prejemnika pomoči odobri občinska uprava
z aneksom k pogodbi.
Dodeljena sredstva pomoči oziroma njihov sorazmerni del je dolžan vrniti tudi upravičenec za zaposlitve,
ki so predčasno prenehale in v roku zanje ni zagotovil
nadomestnih zaposlitev.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku, določenem
s pogodbo o sofinanciranju investicije, v celoti realizirali
projekte oziroma aktivnosti. Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve še nerazdeljenih sredstev pripravi strokovna komisija, pri čemer upošteva namen pravilnika in
javnega razpisa.
Ta razpis začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem listu RS.
Občina Cankova
Št. 41010-1/2018

Ob-2085/18

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Medvode
za programsko obdobje 2015–2020 s spremembami in
dopolnitvami (Uradni list RS, št. 66/15 in 42/16 v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Med-
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vode za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16), Občina
Medvode objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Medvode
v letu 2018
I. Predmet javnega razpisa: Občina Medvode (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za
leto 2018 v okvirni višini 50.000 EUR po shemi državnih
pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku)
1. Ukrep 1: Pomoč za naložbe
v opredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno
kmetijsko proizvodnjo
2. Ukrep 5: Pomoč za naložbe
v predelavo in trženje kmetijskih
in živilskih proizvodov ter naložbe
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji –
de minimis

Višina
sredstev

35.000 EUR

15.000 EUR

III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev
Do sredstev so upravičeni:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za
mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepov
po členih 21, 24 in 29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014
dejavna v kmetijskem sektorju, ter v primerih ukrepov po
členu 38 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna
v gozdarskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom;
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem
za mikro, majhna in srednje velika podjetja v primerih
ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU)
št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in
ima sedež na območju Občine Medvode ter izpolnjujejo
druge pogoje, določene s pravilnikom.
IV. Ukrepi
1. Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno
kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014)
Okvirna višina razpisanih sredstev je 35.000 EUR
(PP 4.4.1.1).
Z ukrepom 1 se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem
z energijo in vodo;
– zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva iz
ohranjenega okolja z namenom samooskrbe Občine
Medvode.
Pomoč iz ukrepa 1 se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic in letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;

– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja Občine
Medvode;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov
Republike Slovenije ali EU;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– nakup rabljene opreme in naprav.
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov, gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu
in drugih objektov za rejo živali, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji;
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene
tržne vrednosti;
– stroški nakupa opreme hlevov, gospodarskih poslopij in drugih objektov za rejo živali (boksi za teleta
z napajalniki, pregrade za govedo, silosi za skladiščenje
žit in krmil ter pašni krmilniki) in čebelarske opreme;
– stroški nakupa rastlinjaka s površino nad 100 m2,
montaže ter opreme v rastlinjaku, z izjemo namakalnih
naprav;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
– stroški postavitve novega ali obnove sadnega
nasada (priprava zemljišča, nakup opor, mrež za ograjo,
večletnega sadilnega materiala).
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz
III. točke tega razpisa, ki imajo sedež na območju Občine Medvode in katerih naložba se izvaja na območju
Občine Medvode.
Pogoji za pridobitev pomoči so:
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili
14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov
na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za
pridobitev pomoči;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno;
– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel oziroma
kopijo poročila staleža čebeljih družin;
a) za rejo živali:
– kmetijsko gospodarstvo je usmerjeno ali se bo
usmerilo v prosto rejo živali;
– vlagatelj mora imeti v obdelavi ustrezno površino
lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo
uporabo gnojevke in/ali gnoja, in sicer največ 2,4 glavi
velike živine na hektar, na varstvenih pasovih virov pitne
vode največ 1,9 glav velike živine na hektar oziroma kot
to določajo državni predpisi za posamezna področja;
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti:
– za rejo konj 5 ležišč v boksih ali v prosti reji
z izpustom;
– za rejo drobnice 15 ležišč v območjih z omejenimi možnostmi;
– za rejo krav molznic 10 ležišč v območjih
z omejenimi možnostmi in 20 ležišč v nižinskem območju ter za rejo krav dojilj 5 ležišč v območjih z omejenimi
možnostmi;
– za ekološko rejo avtohtonih in tradicionalnih
pasem kokoši najmanj 30 kokoši nesnic;
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– za ekološko rejo mesnih pasem kuncev v čistih
linijah ali mešanih mesnih pasem najmanj 10 odraslih
živali, primernih za razplod;
– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
b) za naložbe v rastlinsko proizvodnjo:
– kmetijsko gospodarstvo se ukvarja ali se bo
ukvarjalo s pridelavo rastlinskih kmetijskih proizvodov
(ekološka, integrirana oziroma pridelava višje kakovosti);
– za razširitev obstoječih sadnih nasadov mora vlagatelj imeti v lasti nasad minimalne površine 0,2 ha
pečkarjev ali 0,1 ha koščičarjev ali 0,1 ha lupinarjev ali
0,05 ha jagodičja;
– na novo posaditi ali obnoviti nasad minimalne površine 0,2 ha pečkarjev ali 0,1 ha koščičarjev ali 0,1 ha
lupinarjev ali 0,05 ha jagodičja na zemljišču v svoji lasti;
– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
c) za čebelarjenje:
– čebelarjenje z najmanj 10 čebeljimi družinami avtohtone kranjske čebele, razen za čebelarje začetnike;
– upravičenec je član Občinskega čebelarskega
društva Medvode z lokacijo panjev v Občini Medvode;
– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči je:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost;
– do 40 % zneska upravičenih stroškov naložb na
ostalih območjih.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za ukrep 1 je
300 EUR, najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko
gospodarstvo na leto.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
Dodatni pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom
sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti
na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru,
da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec
kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev
ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji
vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev
za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti
najkasneje do zaključka investicije.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna
sredstva za namen investicije,
– prednost imajo upravičenci, ki v zadnjih treh letih
niso prejeli državnih pomoči s strani Občine Medvode
za področje kmetijstva.
2. Ukrep 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
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Okvirna višina razpisanih sredstev je 15.000 EUR
(PP 4.4.1.1).
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih
in živilskih proizvodov, gozdnih lesnih sortimentov ter
širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Pomoč se dodeli za naložbe v:
– predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč;
– prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij;
– turizem na kmetiji;
– dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na
kmetiji, storitvami oziroma izdelki;
– predelavo gozdnih lesnih sortimentov;
– socialne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu.
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
Upravičenci do pomoči iz ukrepa 5 so kmetijska
gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz III. točke tega
razpisa, ki imajo sedež na območju Občine Medvode in
katerih naložba se izvaja na območju Občine Medvode.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let
po zaključeni naložbi;
– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je
zahtevano s predpisi s področja gradnje objektov, oziroma druga ustrezna dokumentacija;
– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za ukrep 5 je
300 EUR, najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko
gospodarstvo na leto. Intenzivnost pomoči iz ukrepa
5 je do 50 % upravičenih stroškov. Skupna pomoč »de
minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se pomoč
iz ukrepa 5 ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo
presegli skupni znesek de minimis pomoči iz 18. člena
tega pravilnika.
Vlogo za pomoč iz ukrepa 5 predloži član kmetijskega gospodarstva.
Omejitve:
(1) Do pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja, ki
opravljajo gospodarsko dejavnost iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov s seznama iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov s seznama iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije
v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce.
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(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice Evropske unije, kot je pomoč, neposredno povezana
z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč de minimis ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Medvode ali do države ter naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa
Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za
nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom.
(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro,
majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno
prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
(6) Skupna vrednost pomoči de minimis, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na
podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije
(ES) št. 1407/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči
200.000 EUR, v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR, v obdobju zadnjih treh
proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter
ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države,
Občine Medvode ali Evropske unije.
(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega
odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem
ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki
sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES)
št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti
ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti
v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe
Komisije (ES) št. 1407/2013.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del,
opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena
pristojna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti.
Dodatni pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom
sredstev,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti
na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru,
da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec
kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
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določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna
sredstva za namen investicije,
– prednost imajo upravičenci, ki v zadnjih treh letih
niso prejeli državnih pomoči s strani Občine Medvode
za področje kmetijstva.
V. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih
sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Medvode v letu 2018«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Prijavni obrazec lahko zainteresirani dobijo v razpisanem roku v sprejemni pisarni Občine Medvode ali
na sedežu Kmetijsko svetovalne službe ali na spletnem
mestu medvode.e-obcina.si.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Medvode. Strokovna komisija lahko
zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2018,
– zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor
občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena
uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep
o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. V kolikor prejemnik
iz neupravičenih razlogov ne podpiše pogodbe, odstopi
od pogodbe oziroma ne dostavi zahtevka, ni upravičen
do državnih pomoči iz občinskega proračuna naslednjih
pet let.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka, ki mora biti oddan najkasneje do 30. 9. 2018. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni računi,
situacije),
– poročilo o opravljenem delu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun
Občine Medvode za leto 2018.
VII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do vključno
31. 5. 2018 do 12. ure, oziroma mora biti najpozneje ta
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Prepozne in nedovoljene vloge bodo izločene iz
nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej
obveščeni.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu.
VIII. Mesto oddaje vloge
Vlogo je potrebno posredovati na naslov: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku
z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – kmetijstvo«. Vloge sprejemamo tudi v sprejemni pisarni Občine Medvode.
Kontaktne osebe:
– Občina Medvode, Oddelek za proračun, finance in gospodarstvo, Cesta komandanta Staneta 12
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(tel. 361-95-18 – Sanja Malej ali po e-pošti: sanja.malej@medvode.si)
– Kmetijska svetovalna služba (tel. 361-82-86 –
Mojca Lovšin ali po e-pošti: mojca.lovsin@lj.kgzs.si).
Informacije o razpisu so objavljene na spletnih straneh Občine Medvode medvode.e-obcina.si.
Občina Medvode
Ob-2087/18
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09 in 51/10), 25. in 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10,
20/11 in 111/13) in 21. člena Statuta Občine Tolmin
(Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) in 8. člena
Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov
in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti
v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 37/15) objavlja Občina Tolmin
javni razpis
za sofinanciranje javnih kulturnih programov
in kulturnih projektov s področja ljubiteljske
dejavnosti v Občini Tolmin 2018
Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
1. Področja, ki so predmet razpisa:
Sofinanciranje ljubiteljske dejavnosti kulturnih društev na naslednjih področjih:
– vokalna glasbena dejavnost,
– instrumentalna glasbena dejavnost,
– gledališka in lutkovna dejavnost,
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– folklorna dejavnost,
– plesna in mažoretna dejavnost,
– filmska in video dejavnost,
– likovna in video dejavnost,
– literarna dejavnost.
2. Višina sredstev razpisa: 62.000 EUR.
3. Pogoji, kriteriji in merila: pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi oziroma projekti
ter merila in kriteriji za vrednotenje programov, so sestavni del razpisne dokumentacije kot priloga.
4. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Občine Tolmin www.
tolmin.si – razpisi in Zavoda KŠM Tolmin www.ksm.si,
obrazce lahko prevzamete tudi v pisarni Zavoda KŠM
Tolmin v Kinogledališču Tolmin, Mestni trg 5, 5220 Tolmin (Metka Ivančič, Špela Mrak), vsak delovni dan od
7. do 14. ure oziroma po dogovoru s spodaj navedeno
pooblaščeno osebo za informacije.
5. Vsebina vlog, rok in način oddaje: vloge se odda
izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in predvidevajo vpis vseh podatkov, potrebnih
za popolnost vloge. Vloge morajo biti oddane v ovojnici
z oznako »RAZPIS KULTURA 2018«, in sicer po pošti
na naslov Zavod KŠM Tolmin, Dijaška ul. 12 c, 5220 Tolmin ali osebno na naslovu Kinogledališče Tolmin, Mestni
trg 5, Tolmin. Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo
oddana najkasneje 15. maja 2018.
6. Rok za porabo sredstev, informacije, obveščanje:
programi morajo biti izvedeni in sredstva zanje porabljena v letu 2018. Pooblaščena oseba za informacije: Špela Mrak (041/313-887 ali kultura.spela@ksm.si).
O izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni v 30 dneh po
roku razpisa.
Občina Tolmin
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Javne dražbe
Št. 430-22/2018/12

Ob-2086/18

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 11/18) ter 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 –
ZSPDSLS-1) objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni,
Slovenska vas 14, 8233 Mirna na Dolenjskem – pristojna komisija.
2. Predmet javne dražbe in izhodiščna cena
Predmet javne dražbe je naslednja nepremičnina:
a) Počitniška enota na naslovu Šmarješke Toplice 155, Šmarješke Toplice, Republika Slovenija, parc.
št. 433/26 k.o. 1467 Družinska vas, v izmeri skupne površine 373 m², s sestavinami: – stanovanjska hiša (ident.
št. st. 1666), – zunanja ureditev, – komunalna oprema.
Nepremičnina je v upravljanju prodajalca, pravno
stanje nepremičnin je urejeno. Nepremičnina je zajeta
v programu razpolaganja z nepremičnim stvarnim premoženjem države.
Izhodiščna cena za nepremičnino je 40.000,00 EUR.
Najnižji znesek višanja je 200 EUR.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno –
kupljeno«, zato morebitne reklamacije ne bodo upoštevane. Predpisane davčne dajatve za nezazidana stavbna zemljišča DDV v višini 22 %, 2 % davek na promet
nepremičnin za stanovanja in zazidana stavbna zemljišča, ki niso vštete v ceno, stroške notarskih storitev in
vpis v zemljiško knjigo, plača kupec.
3. Način, mesto in čas oddaje ponudbe in udeležba
na javni dražbi
Dražitelji se morajo najpozneje do 13. ure na dan
javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe oziroma na podlagi overjenega pooblastila druga oseba.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah do 21. 5. 2018 do 13. ure na naslov naročnika: Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje
kazni zapora Dob pri Mirni, Slovenska vas 14, 8233 Mirna
na Dolenjskem, predložili (priporočeno po pošti ali osebno
v glavni pisarni) v zaprti ovojnici s pripisom: »Ne odpiraj
– javna dražba za nakup nepremičnine«. Na zadnji strani
kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Ponudbe lahko predložijo pravne in fizične osebe,
ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko
postanejo lastniki nepremičnin, kar mora preveriti vsak
ponudnik zase.
Javna dražba bo potekala oziroma ponudbe se
bodo odpirale dne 21. 5. 2018 ob 13. uri, v veliki sejni
sobi Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri
Mirni, Slovenska vas 14, 8233 Mirna na Dolenjskem.

4. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo:
ponudnik se z oddajo ponudbe strinja, da slednja velja
dva meseca od dneva prejema na Upravo Republike
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.
5. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
6. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga
bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Davek na promet nepremičnin po stopnji ni vključen
v ceno in ga kupec plača pristojnemu državnemu organu, v roku 30 dni od dneva sklenitve pogodbe.
7. Višina varščine
Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o plačani varščini v višini 4.000 € na račun št.: RSSI56 0110 0630
0109 972, sklic 28 20311-7200994 – davčna številka
kupca, z navedbo namena nakazila: javna dražba –
Šmarješke Toplice.
Uspelemu ponudniku se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku
15 dni po javnem odpiranju ponudb. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži
varščino.
8. Podrobnejše informacije v zvezi z javno dražbo
in ogled predmeta: ogled predmeta javne dražbe bo
potekal po predhodnem dogovoru. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnine se obrnite na
Mirka Jarca, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje
kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora
Dob pri Mirni, Slovenska vas 14, 8233 Mirna na Dolenjskem, tel. 07/346-66-31 ali 041/925-526, e-pošta:
mirko.jarc@gov.si ali helena.mlakar@gov.si.
9. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (osebno ime oziroma firmo,
naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko,
davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv
in naslov banke za vračilo varščine),
– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene
izhodiščne cene nepremičnine.
Poleg slednjega pa še:
a) potrdilo o plačani varščini v višini 4.000 EUR,
b) potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro
največ 30 dni (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki
ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske
državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke),
c) potrdilo, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega TRR (velja samo za pravne osebe
in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokiranega TRR),
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d) potrdilo o državljanstvu oziroma izpis iz poslovnega registra,
e) izjavo o vezanosti na dano ponudbo v roku, ki je
določen v 4. točki te objave.
Ponudnik, ki ne bo izpolnjeval pogojev iz te točke,
bo izločen iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve,
takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.
10. Ostalo
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni
dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost
pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
a. Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b. Izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c. Če sta dva ali več dražiteljev, nepremičnina ni
prodana, če eden ne zviša cene.
Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS,
št. 11/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16). Javno
dražbo vodi pristojna komisija. Najugodnejši dražitelj
mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da
ni povezana oseba po sedmem odstavku 50. člena
ZSPDSLS-1.
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Upravljavec ali pooblaščena oseba lahko s soglasjem predstojnika, do sklenitve pravnega posla, postopek
javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne
izkazane stroške.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni
Ob-2104/18
Na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti –
ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18) javni zavod Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, Stara
Loka 31, 4220 Škofja Loka, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Naziv in sedež organizatorja
Zemljiškoknjižni lastnik kompleksa nepremičnin, ki
so predmet prodaje, je Republika Slovenija.
Upravljalec kompleksa nepremičnin je javni zavod Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka,
Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka, matična številka:
5050715000, davčna številka: 30350611.
Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega stvarnega premoženja države po metodi javne dražbe.

Opis predmeta prodaje:
ZŠ ID znak
1
2

3
4

Tip nepremičnine

Delež
prodaje
parcela
Nepremičnina parcela 645/9 k.o. 2027 STARA LOKA Površina zemljišča: 570 m2
Celota
2027-645/9 (ID 4261421), na kateri stoji stavba 1345, k.o. 2027
Netto tlorisna površina objekta 1/1
STARA LOKA (Starološki grad)
– Starološki grad: 1.278,15 m2
parcela
Nepremičnina parcela 645/10 k.o. 2027 STARA LOKA Površina zemljišča: 222 m2
Celota
2027-645/10 (ID 4932558), na kateri stojijo stavbe številka 1350,
Netto tlorisna površina objekta: 1/1
1351, 1352, 1353 in 1354, k.o. 2027 STARA
Dvoriščni objekt – delavnice:
LOKA (Dvoriščni objekt – delavnice)
290,70 m2
parcela
Nepremičnina parcela 645/24, k.o. 2027 STARA LOKA Površina zemljišča: 1.320 m2 Celota
2027-645/24 (ID 4928587)
1/1
parcela
Nepremičnina parcela 645/45, k.o. 2027 STARA LOKA Površina zemljišča: 539 m2
Celota
2027-645/45 (ID 6746503)
1/1

Predmet prodaje so nepremičnine parc. št. 645/9,
parc. št. 645/10, parc. št. 645/24 in parc. št. 645/45, vse
k.o. 2027 Stara Loka.
Na nepremičninah so vpisana naslednja bremena:
– parcela 2027-645/9:
– zaznamba – urejanje prostora (ID pravice/zaznambe: 11960232)
– parcela 2027-645/10:
– zaznamba – urejanje prostora (ID pravice/zaznambe: 11960237)
– vknjižena neprava stvarna služnost (ID pravice/zaznambe: 11091323)
– parcela 2027-645/24:
– zaznamba – urejanje prostora (ID pravice/zaznambe: 11969434)
– parcela 2027-645/45:
– zaznamba – urejanje prostora (ID pravice/zaznambe: 11969432)

Površina

– vknjižena neprava stvarna služnost (ID pravice/zaznambe: 11087634)
– vknjižena neprava stvarna služnost (ID pravice/zaznambe: 11091323)
– vknjižena neprava stvarna služnost (ID pravice/zaznambe: 11138831)
– vknjižena neprava stvarna služnost (ID pravice/zaznambe: 14090792)
– vknjižena neprava stvarna služnost (ID pravice/zaznambe: 18531141)
– vknjižena neprava stvarna služnost (ID pravice/zaznambe: 18531142)
– vknjižena neprava stvarna služnost (ID pravice/zaznambe: 18547925).
Nepremičnine v naravi predstavljajo Starološki grad
z ožjo okolico in dvoriščnim objektom delavnic.
Grad ima ohranjene okrogle obrambne stolpe in
južni trakt s konzolnimi pomoli. Okoli gradu je bil tudi
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obrambni jarek, ki pa je danes zasut. V grajskem pritličju
je vzidan nagrobnik nekdanjega lastnika gradu Viljema
Raspa iz leta 1530. Leta 1999 je bil grad razglašen
za kulturni spomenik državnega pomena (EŠD 6024);
Odlok o razglasitvi Starološkega gradu za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99 in
22/02).
Grad Stara Loka ali tudi Starološki grad v Stari Loki
pri Škofji Loki se je verjetno razvil iz dvorca freisinškega
gospostva. Prvo navedbo gradu je moč zaslediti v fevdni knjigi iz leta 1433. Pripadalo mu je precej zemljišč,
več kajž in kovačnici v Podnu. Grad so si lastile vplivne
rodbine Sigesdorf, Rasp, Scarlichi, Pečaher in Erberg.
Bogati domačin Mihael Papler si je z nakupom pridobil
lastništvo nad gradom v začetku 17. stoletja. Skupaj
z drugo posestjo v Puštalu je grad prešel v lastništvo Andreja Paradeiserja oziroma za njim Ane Marije Posarelli
roj. Paradeiser. Ta je zopet združila skupaj vso puštalsko
posest tudi tisto ki jo je predhodno pridobil Mihael Papler. Grad je leta 1755 na dražbi kupil Matevž Demšar,
trgovec s platnom z Žetine. Njegov sin Jožef Demšar,
ga je leta 1819 prodal Frideriku pl. Strahlu iz Erfurta, ki
je bil poročen z njegovo hčerjo Terezijo Justino Demšar.
Njun sin Anton Jožef Edvard Strahl je grad prenovil in
ga napolnil z umetninami in starinami izvirajočimi iz širše
loške okolice. Po smrti zadnjega Strahla – Karla je grad
s posestvom kupil lesni trgovec Dolenc, a ga je že leta
1935 prodal društvu Dom slepih. Društvo je pričelo 1. januarja 1937 v prostorih gradu izvajati dejavnosti varstva,
nege in oskrbe odraslih oseb. To je tudi začetek tovrstne
dejavnosti v Sloveniji (https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_
Stara_Loka).
Iz potrdila o namenski rabi Občine Škofja Loka,
št. 3501-0425/2017 z dne 15. 12. 2017, izhaja, da:
– Na območju zemljiških parcel, ki so predmet javne
dražbe, veljajo Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 2/14, 3/14,
46/15-1916-avt.razl., 46/15-1917-avt.razl.), Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za posodobitev primarnega vodovoda v Škofji Loki (Uradni list RS,
št. 109/08) za parc. št. 645/24 (del) in 645/15 (del) ter
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
posodobitev zbirnega mestnega kanala v Škofji Loki

ZŠ
1
2
3
4

ID znak
parcela 2027-645/9
parcela 2027-645/10
parcela 2027-645/24
parcela 2027-645/45
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(Uradni list RS, št. 56/08) za parc. št. 645/24 (del) in
645/45 (del);
– Nepremičnine so po osnovni namenski rabi območja stavbnih zemljišč, podrobnejši namenski rabi:
druga območja centralnih dejavnosti in v skladu s členitvijo podrobnejše namenske rabe: območja centralnih
dejavnosti za izobraževanja.
– Vrsta varovanega območja:
– stopnja varstva pred hrupom: parc. št. 645/9,
parc. št. 645/10, parc. št. 645/24 in parc. št. 645/45, vse
k.o. 2027 Stara Loka III. stopnje
– parc. št. 645/24 (del) in 645/45 (del): javna pot –
5 metrov na vsako stran, omrežje pitne vode – obstoječe
stanje, omrežje pitne vode – predvideno stanje, elektroenergetsko omrežje – obstoječe stanje (KV 20 kV)
– varstvo kulturne dediščine: parc. št. 645/9,
parc. št. 645/10, parc. št. 645/24 in parc. št. 645/45, vse
k.o. 2027 Stara Loka – Stara Loka – Starološki grad
(EŠD 6024)
– varstvo pred škodljivim delovanjem voda: parc.
št. 645/9 (del), parc. št. 645/10 (del), parc. št. 645/24
(del) in parc. št. 645/45, vse k.o. 2027 Stara Loka – območje prestale poplavne nevarnosti, parc. št. 645/10
(del) – območje poplavne nevarnosti vodotoka, parc.
št. 645/10 (del), parc. št. 645/45 (del) – koridor stalnega
vodotoka
– potresna nevarnost: parc. št. 645/9, parc.
št. 645/10, parc. št. 645/24 in parc. št. 645/45, vse
k.o. 2027 Stara Loka – potresna nevarnost – projektni
pospešek tal: 0,225 g.
Na nepremičninah Občina Škofja Loka uveljavlja predkupno pravico (potrdilo Občine Škofja Loka,
št. 3506-196/2017 z dne 14. 12. 2017).
Izklicna cena nepremičnin znaša 190.000,00 EUR.
V izklicni ceni niso vključene davščine in stroški
zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec. Cenitev
nepremičnine je izdelal sodni cenilec Viljem Hof, podjetje Hof d.o.o.
Ogled nepremičnin
Zainteresirani dražitelji si lahko po predhodnem
telefonskem dogovoru na št. 04/620-72-02 ali po elektronski pošti info@css-sl.si udeležijo ogleda nepremičnin, ki bo izveden:

Datum in ura ogleda
sreda, dne 9. 5. 2018, ob 10. uri
in petek, 11. 5. 2018, ob 10. uri

Zainteresirani dražitelj mora pred ogledom svojo prisotnost obvezno sporočiti na elektronski naslov
info@css-sl.si do navedenega roka.
Pogoji in pravila
1. Nepremičnine se prodajajo kot celota, nakup posamezne nepremičnine ni mogoč.
2. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno – kupljeno«, zato se morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevale.
3. Kriterij dvigovanja cene: dražitelj lahko dviguje
izklicno ceno za najmanj 1.000,00 EUR.

Rok za prijavo na ogled
do torka, 8. 5. 2018, do 13. ure

4. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem
jeziku.
5. Rok za sklenitev pogodbe: pogodba bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pod pogojem, da Občina
Škofja Loka ne bo uveljavila predkupne pravice in pod
nadaljnjim pogojem, da bo soglasje podalo MDDSZ in
na predlog Ministrstva za kulturo tudi Vlada RS. Uspešni
dražitelj je dolžan po izpolnitvi navedenih pogojev skleniti prodajno pogodbo v 15 dneh.
6. Varščina: varščina znaša 10 % od izklicne cene (19.000,00 EUR) in mora biti vplačana naj-
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kasneje do 18. 5. 2018 na transakcijski račun št. SI56
01100-6030300980, odprt pri UJP, model 00, sklic 2018,
navedbo namena »Plačilo varščine – javna dražba Starološki grad«. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana
v kupnino, drugim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni
dražbi, pa se bo varščina brez obresti vrnila v 15 dneh
od zaključka javne dražbe na njihov transakcijski račun.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po
izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže
dražitelja do zaključka javne dražbe in dražitelj do tedaj
ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti.
7. Način in rok plačila: kupnina se plača
v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, na transakcijski račun
št SI56 01100-6300109972, odprt pri UJP, z navedbo
sklica 26115-7200994-43282015, PP 781310 – osnovna sredstva kupnine od prodaje državnega premoženja
(kulturni spomeniki). Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe,
uspešnemu dražitelju se varščina všteje v kupnino. Po
plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških
se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini
v zemljiški knjigi. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo)
kakor tudi davek na promet nepremičnin, plača kupec.
8. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične
osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije
lahko postanejo lastniki nepremičnin in ki se pravočasno
in pravilno prijavijo s prijavo v slovenskem jeziku.
Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati
cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe. Za
povezano osebo se štejejo:
– fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena,
v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom
komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti,
sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do
drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza
oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
– fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem
v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
– pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije
ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
– druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan
član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave
obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju
funkcije člana komisije ali cenilca.
Dražitelji se morajo najpozneje do 14. ure na dan
javne dražbe (tj. 21. 5. 2018) osebno oglasiti na kraju
javne dražbe. Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo do vključno 18. 5. 2018 na naslov naročnika:
CSS Škofja Loka, Stara Loka 31, Škofja Loka, v zaprti
ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, Javna dražba – Starološki grad« ter s pripisom naziva in naslova dražitelja na
hrbtni strani ovojnice posredovali naslednje dokumente:
– potrdilo o plačani varščini, iz katere je poleg plačila razviden tudi predmet nakupa in je priložena celotna številka transakcijskega računa za primer vračila
varščine;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, staro največ 30 dni (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan
mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi
državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo za slovenske državljane, če tega potrdila ne
more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke;
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– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli
blokiranega transakcijskega računa (velja za pravne
osebe in s.p.), tuja pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske
državljane, če tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in
materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– izpisek iz sodnega registra (za pravne osebe)
oziroma druge ustrezne evidence (za s.p.), stare največ
30 dni;
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi;
– predložiti fotokopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki ali pooblaščenci
pravnih oseb;
– pisno izjavo, da sprejema razpisne pogoje;
– parafiran in podpisan vzorec prodajne pogodbe;
– parafiran in podpisan vzorec pogodbe o ustanovitvi služnosti;
– program za funkcionalno izrabo prostorov v celoti s časovnico vzpostavitve delovanja, ki naj vsebuje dejavnosti, ki so skladne z družbenim pomenom
spomenika in omogočajo njegovo javno dostopnost
v skladu s kulturnovarstveno zakonodajo in Odlokom
o razglasitvi Starološkega gradu za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99 in
22/02), ki določa varstveni režim, po katerem mora biti
vsaka raba in vsak poseg v grad in njegove pomožne
objekte ter odprti prostor podrejen ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti in muzejskih
namembnosti;
– program obnove celotnega kompleksa Starološkega gradu s programsko zasnovo z upoštevanjem
načel varstva kulturne dediščine, ki se bo izvajala pod
strokovnim vodstvom konservatorjev pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine (opredelitev nujnih
ukrepov in potrebnih vzdrževalnih del na spomeniku);
– investicijski načrt,
– terminski plan uresničitve projekta in investicije, ki
zajema tudi obnovo spomenika, pri čemer je skrajni rok
za dokončanje del 31. 12. 2035;
– zaprto finančno konstrukcijo, ki dokazuje sposobnost obnove kompleksa Starološkega gradu;
– izjavo ponudnika, da bo zagotovil javno dostopnost gradu;
– izjava, da ni povezana oseba v smislu določil
50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18);
– izjava po 14. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2,
81/13);
– izjavo ponudnika, da bo zagotovil služnostno pravico pešpoti, v širini 2 metrov, v korist nepremičnin parc.
št. 645/44, k.o. Stara Loka.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in
fotokopije osebnega dokumenta) je treba predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine.
Prijave k javni dražbi, ki bodo priporočeno oddane
na naslov prodajalca po poteku roka za oddajo (nepravočasne ponudbe), bo komisija, pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in neodprte vrnila pošiljatelju.
Če bo prijava formalno nepopolna in nepravočasna,
bo komisija tako vlogo izločila.
Prijave lahko ponudniki v roku za oddajo prijav
oddajo tudi osebno v tajništvu CSS Škofja Loka, vsak
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delovni dan od 9. do 15. ure. Prijava mora vsebovati vse
zahtevane ustrezne dokumente.
Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in
dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo
kakorkoli razveljaviti.
Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni
dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k javni dražbi in razpisne pogoje javne
dražbe.
Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana
za izklicno ceno. Če je dražiteljev več, je najugodnejši
dražitelj tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
Pogodba bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena
pod pogojem, da Občina Škofja Loka ne bo uveljavila predkupne pravice in pod nadaljnjim pogojem, da bo
soglasje podalo MDDSZ in na predlog Ministrstva za
kulturo tudi Vlada RS.
Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18).
Dražbo izvede pristojna komisija za izvedbo javne
dražbe, ki jo je za to imenoval oziroma pooblastil predstojnik upravljalca v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, in
jo sestavljajo:
– mag. Mirjam Jan Blažić, predsednica Sveta zavoda CSS Škofja Loka – predsednica komisije
– Silva Košnjek, predstavnica CSS Škofja Loka
– Silvester Gabršček, predstavnik Ministrstva za
kulturo RS
– Lucija Logar, predstavnica Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve RS
– Boris Vičič, predstavnik Zavoda za kulturno dediščino OE Ljubljana.
Odpiranje ponudb bo javno.
Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo.
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Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče
podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe.
Javna dražba se opravi, tudi če je udeležen samo
en ponudnik.
Ustavitev postopka
Komisija, pooblaščena za izvedbo postopka oziroma Javni zavod Center slepih, slabovidnih in starejših
Škofja Loka lahko začeti postopek prodaje kadarkoli
do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina brez obresti.
Kraj in čas javne dražbe
Odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu javnega
zavoda Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja
Loka, Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka, dne 21. 5. 2018
v Burnikovi dvorani ob 12. uri.
Javna dražba bo potekala na sedežu javnega zavoda Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka,
Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka, dne 21. 5. 2018 v Burnikovi dvorani ob 14. uri.
Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino,
neuspelemu dražitelju pa se vrne brezobrestno v roku
8 dni od dneva opravljene javne dražbe. V primeru, da
dražitelj, ki bo vplačal varščino, ne bo pristopil k javni
dražbi, ali da bo uspeli dražitelj odstopil od nakupa nepremičnine in ne bo sklenil pogodbe, zapade vplačana
varščina v korist javnega zavoda Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka.
Dodatne informacije
Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o nepremičninah lahko dobijo interesenti v javnem zavodu po
tel. 04/620-72-02 ali po elektronski pošti info@css-sl.si.
Vsa dokumentacija v zvezi z javno dražbo je objavljena tudi na spletni strani: www.css-sl.si pod »Aktualno«. Na navedeni spletni strani je objavljen tudi osnutek
prodajne pogodbe in pogodbe o ustanovitvi služnosti, ki
jo je potrebno parafirano in podpisano priložiti k prijavi,
Izjava po 14. členu Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije, ki jo morajo ponudniki izpolniti in priložiti prijavi,
ter fotografije nepremičnin, ki so predmet javne dražbe.
Javni zavod Center slepih, slabovidnih
in starejših Škofja Loka
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Razpisi delovnih mest
Ob-2124/18
Sprememba
Na podlagi 23. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto (Uradni
list RS, št. 43/13, Dolenjski uradni list, št. 32/16), Svet
javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto,
Rozmanova ulica 28, 8000 Novo mesto, objavlja spremembo javnega razpisa za zasedbo prostega delovnega mesta direktor/direktorica javnega zavoda Knjižnice
Mirana Jarca Novo mesto.
V javnem razpisu za zasedbo prostega delovnega
mesta direktor/direktorica javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 27/18 dne 20. 4. 2018, se spremeni rok za prijavo
kandidatov. Sprememba se glasi: »Upoštevane bodo
prijave, ki bodo prispele najkasneje do 18. 5. 2018, do
12. ure, na naslov: Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto,
Svet javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, Rozmanova ulica 28, 8000 Novo mesto.«
Svet javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca
Novo mesto
Ob-2074/18
Svet šole Osnovne šole Vinica, Vinica 50, 8344 Vinica,
na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07
– UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 –
popr.) in sklepa 2. dopisne seje Sveta šole Osnovne šole
Vinica z dne 18. 4. 2018 razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15, 46/16
in 49/16 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 10. 2018.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (neobvezno), delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: OŠ Vinica, Svet šole OŠ Vinica,
Vinica 50, 8344 Vinica, z oznako “Prijava na razpis za
ravnatelja”.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet šole Osnovne šole Vinica
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Druge objave
Št. 700-38/2018

Ob-2102/18

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13, 17/15 in
23/17), Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv
okrajnim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev štirih
okrajnih sodnikov na delo na Upravno sodišče Republike
Slovenije, na sedež sodišča v Ljubljani.
Predvideni čas dodelitve je tri leta.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave
poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-2094/18
Na podlagi 7. člena Zakona o priložnostnih kovancih
(Uradni list RS, št. 53/07) in v zvezi z Uredbo o določitvi
dogodkov, ob katerih se v letu 2019 izdajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 7/18), Banka Slovenije razpisuje
javni, anonimni natečaj
za oblikovanje idejnih osnutkov priložnostnih
kovancev (2019)
V letu 2019 bodo izdani priložnostni kovanci za zaznamovanje dogodkov, ki sta:
– 100. obletnica ustanovitve Univerze v Ljubljani (projekt 1) in
– 100. obletnica priključitve Prekmurja k matični domovini (projekt 2).
Rok za oddajo idejnih osnutkov priložnostnih kovancev za zaznamovanje obeh dogodkov je četrtek, 31. maja
2018. Za idejne osnutke, poslane po pošti, velja datum
poštnega žiga.
Udeleženci dobijo natečajno gradivo na spletni strani
Banke Slovenije www.bsi.si/razpisi/javna-narocila ali na
naslovu: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljub
ljana (osebno v vložišču oziroma po pošti), informacije pa
na e-naslovu: gasper.babic@bsi.si.
Idejne osnutke posredujejo udeleženci natečaja
v skladu z natečajnimi pogoji osebno ali po pošti na naslov: Banka Slovenije, Gotovinsko poslovanje, Slovenska
cesta 35, 1505 Ljubljana, v zaprti pošiljki, označeni le
z unikatno šifro avtorja, s pripisom »Natečaj: PK – projekt 1« oziroma »Natečaj: PK – projekt 2« in oznako »Ne
odpiraj«.
Prejete idejne osnutke bo pregledala Komisija za izdajo priložnostnih kovancev (sestav je naveden v natečajnem
gradivu), ki bo izbrala najustreznejše osnutke oblikovnih
rešitev za kovanje priložnostnih kovancev v 30 dneh po
zaključku natečajnega roka. Za vsak projekt bo določila
tri odkupe v višini: 1. odkup – 3.000 evrov, 2. odkup –
1.500 evrov in 3. odkup – 1.000 evrov. O rezultatih natečaja bodo udeleženci pisno obveščeni v 30 dneh po izbiri.
Banka Slovenije
Evrosistem
Št. 2385/18/SJP-MB

Ob-2101/18

Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 6. členom
Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga

pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04, 60/05,
73/05 in 55/11) preklicuje naslednje neveljavne:
– enotne žige pooblaščenih inženirjev: Marjan Golja, univ. dipl. inž. str., S-0487; Filippo Martelli, Dott.
Ing., E-2056; Miroslav Skribe, inž. gradb., G-0339; Igor
Požar, inž. gradb., G-1591; Stojan Ražn, univ. dipl. inž.
grad., G-0453; Marijan Jedovnicki, univ. dipl. kem.,
T-0416; Franjo Štampar, univ. dipl. inž. el., E-1067; Bojan Brecelj, univ. dipl. inž. grad., G-2025; Franc Vizjak,
univ. dipl. inž. grad., G-0639; Janez Nučič, univ. dipl. inž.
grad., G-1179; Igor Hafnar, univ. dipl. inž. str., S-0349;
Reiner Günter Lux, Dipl.-Ing. (FH), S-1653; Vladimir
Močnik – Lukić, univ. dipl. inž. str., S-0647; Izidor Kušar, dipl. inž. var., R. Hrvaška, TV0632; Zlatka Jarc,
inž. geod., Geo-0176; Márton Varga, Környzetvédelmi
szakmérnök, T-0730; Karol Grabner, univ. dipl. inž. el.,
E-0896; Ratibor Radenkovič, univ. dipl. inž. el., E-0114;
Franc Snoj, inž. el., E-0245; Darko Rojina, univ. dipl.
inž. grad., G-1650; Peter Šepetavc, inž. grad., G-2220;
Tatjana Nikolić, inž. grad., G-2958; Frančiška Zdravje, G-9378; mag. Branko Merhar, univ. dipl. inž. geol.,
RG0104; Hannes Erfurth, Ing., G-3116;
– izkaznice: št. izkaznice 52878 z veljavnostjo do
30. 4. 2019; št. izkaznice 53095 z veljavnostjo do 29. 2.
2020.
Inženirska zbornica Slovenije
Ob-2080/18
Občina Krško 26. 4. 2018 objavlja Javni poziv za
sofinanciranje počitniškega dela mladih z območja
občine Krško v letu 2018 v občini Krško.
Vse podrobnosti o pozivu skupaj z razpisno dokumentacijo so dostopne na spletni strani Občine Krško
– www.krsko.si.
Rok za vložitev vlog je 4. 6. 2018.
Občina Krško
Ob-2083/18
HTZ Velenje, I.P., d.o.o., Partizanska cesta 78,
3320 Velenje (na podlagi dokumenta protokol prodaje
poslovno nepotrebnega premoženja, potrjen s strani NS
PV aprila 2015), kot prodajalec objavlja
javno zbiranje ponudb1
za prodajo nepremičnin (stanovanj in parkirnih
mest v objektu Eko srebrna hiša Ljubljana),
ki so v 100 % lasti prodajalca
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: HTZ Velenje, I.P., d.o.o., Partizanska cesta 78,
3320 Velenje (v nadaljevanju »prodajalec«).
II. Opis predmeta zbiranja ponudb
Prodaja stanovanj in parkirnih mest, ki so v lasti
HTZ, obsega 7 stanovanj in 14 parkirnih mest na Dunajski cesti 144 v Ljubljani. Podrobni podatki o nepremičninah so navedeni v »Razpisni dokumentaciji za javno

1
Javno zbiranje ponudbe po tej objavi se šteje kot vabilo k dajanju ponudb v smislu tretjega odstavka 22. člena
Obligacijskega zakonika (uradni list RS, št. 97/07 – uradno
prečiščeno besedilo).
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zbiranje ponudb« (objavljeno na spletni strani Premogovnika Velenje).
Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) se obračuna v skladu z zakonodajo RS. Davek
od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) in
drugi stroški prenosa lastništva na predmetu prodaje
bremenijo kupca. Plačilo celotne kupnine je pogoj za
prenos lastništva.
III. Način in rok plačila varščine za resnost ponudbe: pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih
ponudb je plačana varščina za resnost ponudbe, ki znaša 5 % od vrednosti posameznega stanovanja oziroma
posameznega parkirnega mesta izhodiščne cene brez
DDV in se najkasneje do oddaje zavezujoče ponudbe plača na TRR št. SI56 0242 6008 8967 382, odprt
pri Novi Ljubljanski banki d.d., z obveznim sklicem na
66669413. Potrdilo o plačani varščini je obvezna sestavina ponudbe.
IV. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne osebe.
b) Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti in
brez drugih obveznosti prodajalca vrnjena najkasneje
v 14 dneh od zaključitve posla.
V. Ponudbi je potrebno predložiti:
a) Pisna ponudba mora vsebovati vse zahteve iz
razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani
Premogovnika Velenje.
VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela
najkasneje do 21. 5. 2018 do 12. ure oziroma z možnostjo podaljšanja zaradi objektivnih razlogov na strani
kupca, ob dogovoru z organizatorjem prodaje na naslov:
HTZ Velenje, I.P., d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320
Velenje – kadrovsko – splošno področje – ekspedit,
s pripisom »Ne odpiraj-ponudba javno zbiranje ponudb
– prodaja nepremičnin«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti označen polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo
v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu 1. kroga izbora ponudnikov
pisno obveščeni v roku 14 dni od določenega datuma
za oddajo ponudb. O izidu morebitnih nadaljnjih krogov

Št.

29 / 26. 4. 2018 /

Stran

1045

izbora najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki, ki
bodo vključeni v nadaljnje kroge izbora, obveščeni pisno
in v primernih rokih.
VII. Merilo za izbiro ponudnika: merilo za izbiro
ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba (najvišja ponujena cena in najugodnejši plačilni pogoji za
prodajalca). Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje. V primeru, da dva ali več
ponudnikov ponudijo primerljive in/ali konkurenčne pogoje, bo prodajalec z najugodnejšimi ponudniki izvedel
dodatna pogajanja.
VIII. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je
pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah. Kupec bo celotno kupnino plačal kot bo dogovorjeno s pogodbo na račun HTZ Velenje, I.P., d.o.o., št. SI56
0242 6008 8967 382, odprt pri Novi Ljubljanski banki
d.d. Po plačilu celotne kupnine in poravnanih stroških,
bo prodajalec kupcu izročil nepremičnino v last in posest
ter bremen prosto ter nanj prenesel lastninsko pravico.
IX. Drugi pogoji:
– Predmet prodaje nepremičnin je naprodaj kot celota ali po delih (posamezno stanovanje ali parkirno
mesto).
– Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno.
– Prodajalec lahko odstopi od postopka izbire najugodnejšega ponudnika in/ali odstopi od pogajanj s ponudniki v vsakem trenutku brez stroškov in posledic.
Prodajalec ni obvezan skleniti pogodbo s ponudnikom,
ki ponudi najvišjo ceno ali s katerim koli ponudnikom.
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti pogodbe v čim krajšem možnem času po
prejemu sklepa o izbiri (največ 45 dni). Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina za resnost
ponudbe zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec
odstopil od ponudbe.
– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja lahko podata obe stranki.
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je
150 dni od roka za oddajo ponudbe z možnostjo sporazumnega podaljšanja.
X. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Premogovnika Velenje d.o.o.: http://www.
rlv.si/si/dezinvestiranje/1409. Dodatne informacije dobijo
zainteresirani ponudniki na naslovu: robert.kozar@rlv.si
ali po tel. 03/899-61-66.
HTZ Velenje I.P., d.o.o.
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-29/2006/22(1324-03)

Ob-2078/18

V register političnih strank se pri politični stranki
Nova Slovenija – krščanski demokrati, s skrajšanim
imenom Nova Slovenija, s kratico imena NSi in s sedežem v Ljubljani, Dvorakova ulica 11a, ter z matično
številko 1029738000, vpiše sprememba statuta in sprememba znaka stranke. Znak stranke je sestavljen iz pokončnih velikih tiskanih črk »N« in »S« ter malo tiskano
črko »i« modre barve (Pantone: 313C, CMYK: 100, 0,
8, 13, RGB: 0, 154, 199). Med prvo in drugo črko je postavljena pika rdeče barve (Pantone: Red 032C, CMYK:
0, 90, 86, 0, RGB: 239, 65, 53). Znak je oblikovan na
podlagi črkovne vrste Pluto Heavy.

Št. 2153-33/2006/66)1324-03)

Ob-2100/18

V register političnih strank se pri politični stranki
Stranka slovenskega naroda, s skrajšanim imenom
Slovenski narod, s kratico imena SSN in s sedežem
v Mariboru, Efenkova ulica 10 ter z matično številko:
5768870000, vpiše sprememba statuta in sprememba
sedeža v: Ljubljana, Perčeva ulica 9.
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Evidence sindikatov
Št. 101-2/2018-6

Ob-1859/18

V evidenci statutov sindikatov, ki jo hrani Upravna
enota Ljubljana, Izpostava Bežigrad, se pri osnovnem
vpisu Statuta Sindikata novinarjev Dela, (skrajšano
ime: SND), s sedežem Dunajska cesta 5, 1000 Ljub
ljana, ki je bil sprejet 15. 2. 2016, in vpisan v evidenco
pod zaporedno številko 17/1994, vpiše sprememba statuta, z dnem izdaje odločbe UEL Izpostava Bežigrad
št. 101-2/2018-4 z dne 2. 3. 2018.
Št. 101-3/2018-2(6010)

Ob-1888/18

Statut z nazivom Statut sindikata delavcev Hypo
Alpe Adria banke, ki je hranjen v Upravni enoti Maribor
na podlagi odločbe številka 101-9/2015, z dne 13. 5.
2015 in vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 9/2015, dne
13. 5. 2015, se zbriše iz evidence statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor z dne 28. 3. 2018.
S tem se iz evidence statutov sindikatov pri Upravni
enoti Maribor izbriše sindikat z nazivom Sindikat delavcev Hypo Alpe Adria banke, s sedežem Vilenska 25a,
2312 Orehova vas.
Izbris je vpisan v evidenci statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 3/2018,
z dne 28. 3. 2018.
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Objave sodišč

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
0039 I 1175/2017

Os-1538/18

Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000,
davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, zoper dolžnika Dejana Bratušek, EMŠO 0506981500327,
Teharska cesta 4, Celje, ki ga zastopa zak. zast. Zorko
Dragica – odvetnica, Glavni trg 3, Celje, zaradi izterjave
717,30 EUR s pp, 19. 2. 2018 sklenilo:
Za začasno zastopnico dolžniku Dejanu Bratušek,
EMŠO 0506981500327 (s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Teharska cesta 4, Celje), se postavi
odvetnica Dragica Zorko, Glavni trg 3, 3000 Celje.
Začasna zastopnica ima v postopku, za katerega je
postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler pristojen Center za socialno delo ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 2. 2018
3414 I 285/2017

Os-1715/18

Okrajno sodišče v Grosupljem je v izvršilni zadevi upnika B2 KAPITAL, poslovne storitve d.o.o., matična št. 6653057000, davčna št. 58008098, Verovškova ulica 55, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast.
Ilija Plavčić, proti dolžniku Božidarju Uzelac, EMŠO
1504978500325, Brezje pri Grosupljem 95, Grosuplje,
ki ga zastopa zak. zast. Ahlin Doljak Sara – odvetnica, Cankarjeva cesta 7, Logatec, zaradi izterjave
31.855,63 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku se postavi začasna zastopnica, odvetnica Sara Ahlin Doljak, Cankarjeva cesta 7, Logatec,
ki ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonite
zastopnice, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 13. 3. 2018
P 1913/2017

Os-1303/18

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni
svetovalki Nadji Lebar, v pravdni zadevi tožeče stranke
Edine Zehirović, Zaloška cesta 230F, Ljubljana, ki jo zastopa Renata Jakopanec Levart, odvetnica v Ljubljani,
zoper toženo stranko Elvisa Kukavica, naslov neznan,
zaradi zaupanja mladoletnega otroka v varstvo in vzgojo, določitve preživnine in stikov, o postavitvi začasnega
zastopnika, 1. 2. 2018 sklenilo:
Za začasno zastopnico tožene stranke se imenuje
odvetnico Urško Bassin, Resljeva cesta 25, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2018

N 418/2017

Os-1291/18

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici –
svétnici Lidiji Križman v nepravdni zadevi predlagateljice
Andreje Štajnbaher, Nova Gora 13, Slovenska Bistrica,
ki jo zastopa Bojana Šelih, odvetnica v Slovenski Bistrici, proti nasprotnemu udeležencu Manfredu Maximilianu Skerbis, neznanega prebivališča, zaradi odvzema
roditeljske pravice, o postavitvi začasnega zastopnika
nasprotnemu udeležencu, na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP) sklenilo:
V nepravdni zadevi, ki se vodi pod N 418/2017, se
za začasnega zastopnika nasprotnemu udeležencu postavi odvetnik Darko Vran, Ulica talcev 3, 2000 Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotnega udeleženca, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 1. 2018
I 170/2017

Os-1947/18

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je v izvršilni
zadevi upnice Občine Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče, ki jo zastopa Marko Cuk – odvetnik, Cesta na Roglo 13b, Zreče, zoper dolžnika Marcela Ravničan, brez
prijavljenega prebivališča, zaradi izterjave 0,00 EUR,
4. 4. 2018, sklenilo:
Dolžniku Marcelu Ravničanu, rojenemu 10. 3. 1990,
brez prijavljenega prebivališča v Republiki Sloveniji, se
postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Primož Poklič, Celjska cesta 2, Slovenske Konjice.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 4. 4. 2018

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 166/2009

Os-1933/17

Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Tomažu Gradcarju, roj.
20. 12. 1888, državljanu SFRJ, samskem, umrlem dne
10. 10. 1975, nazadnje stanujočem na naslovu Srednje
Bitnje 23, Žabnica.
Zapustnik je bil samski in brez otrok. Oporoke ni
napravil, zato je nastopilo dedovanje na podlagi zakona. Zapustnikova starša sta bila Janez Gracar in Marija
(Mina) Gracar, rojena Triller. Imel je več bratov in sester,
in sicer Marijo, Katarino, Franco, Franceta, Janeza, Antona, Franca, Johano in Jero Gracar. Vsi so že pokojni,
nihče ni imel potomcev.
Iz spisovnih podatkov izhaja, da je imel zapustnik
strica Franca Trilerja, roj. 3. 11. 1850, teto Mico Triler,
poročeno Porenta, rojeno 1. 2. 1853, strica Matevža
Gracarja, rojenega 17. 9. 1840, umrlega 25. 1. 1904,
teto Mino Gracar, rojeno 28. 8. 1842, umrlo 21. 10. 1878
in strica Franca Gracarja, rojenega 14. 9. 1847, umrlega
29. 4. 1879.
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Imel je tudi bratranca Franca Trilerja, sestrični Jelo
(Jero) Goličič in Marijo Šifrer ter sestrično, za katero ime
ni poznano. Živela je v Avstriji in je imela sina z imenom
Lojze.
Ker podatki o vseh dedičih III. dednega reda sodišču niso znani, sodišče na podlagi določbe 206. člena
Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi razpoložljivih
podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 3. 4. 2017
I D 1321/2015

Os-1547/18

V zapuščinski zadevi po pokojni Slavki Erjavec,
rojeni 15. 5. 1926, umrli 9. 4. 2015, nazadnje stanujoči
na naslovu Kunaverjeva ulica 15, Ljubljana, državljanki
Republike Slovenije, gre za zapuščino brez dedičev,
zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena
Zakona o dedovanju (ZD) izdaja sledeči oklic neznanim
upnikom.
Po do sedaj znanih podatkih v zapuščino sodi le
solastninski delež do 4/28 na nepremičnini – katastrska občina 1936 Radomlje, parcela 1020 (po podatkih
GRUS vrednost deleža 1.269,00 EUR) ter neizplačani
pokojninski prejemki pri ZPIZ v višini 205,06 EUR.
V postopku so bile prijavljene terjatve upnikov.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih ter, da lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za
prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine,
bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, ki za zapustnikove dolgove ne odgovarja.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 2. 2018
III D 3137/2015

Os-1548/18

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Slavku Pejiću, rojenem 9. 2.
1950, umrlem 1. 11. 2015, nazadnje stan. Strmeckijeva
ulica 18, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.
Kot zakoniti dedič prvega dednega reda pride v poštev tudi zapustnikov sin Rade Pejić, roj. 20. 1. 1981,
katerega naslov ni poznan.
Sodišče tako na podlagi prvega in tretjega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju poziva zgoraj
navedeno osebo, da se priglasi sodišču v enem letu
od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodi-
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šče zapuščinski postopek nadaljevalo in zaključilo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 2. 2018
II D 2270/2015

Os-1549/18

V zapuščinski zadevi po pokojni Ljudmili Korošak, rojeni 17. 8. 1942, umrli 7. 8. 2015, nazadnje stanujoči na naslovu Sketova ulica 6, Ljubljana,
državljanki Republike Slovenije, gre za zapuščino
brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja
sledeči oklic neznanim upnikom.
Po do sedaj znanih podatkih v zapuščino sodijo
denarna sredstva na varčevalnem računu pri NLB
d.d. št. 02016-3335028646 s stanjem 407,33 EUR,
neizplačani pokojninski prejemki pri ZPIZ v višini
164,91 EUR ter po podatkih Vzajemne zdravstvene
zavarovalnice zavarovalna vsota po polici nezgodnega zavarovanja v višini 5.000,00 EUR.
V postopku sta bili prijavljeni terjatvi upnikov Zavarovalnice Triglav d.d. ter NLB d.d.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da
smejo upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih ter, da lahko v šestih mesecih od
dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez
dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu
obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem
postopku in (2) vloži predlog za začetek postopka
stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za
prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez
dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve
za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo,
ki za zapustnikove dolgove ne odgovarja.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 2. 2018
IV D 1962/2017

Os-1752/18

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Škrjanec Janezu, sinu Alojzija, rojenem dne 5. 1. 1932, umrlem dne 2. 5. 2017,
nazadnje stanujočim na naslovu Rožičeva ulica 5,
Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.
Ker sodišču niso znani podatki o potencialnih
zakonitih dedičih po pokojnem – konkretno o vseh
sorodnikih II. ali III. dednega reda, sodišče na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po pok. Škrjanec Janezu poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2018
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Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Ivan Mariji, hčerki Ivan Antona,
rojeni dne 24. 1. 1932, umrli dne 1. 9. 2017, nazadnje
stanujoči na naslovu Bežigrad 16, Ljubljana, državljanki
Republike Slovenije.
Ker sodišču niso znani podatki o potencialnih zakonitih dedičih po pokojni – konkretno sorodnikih III. dednega reda, sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po pok. Ivan Mariji poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2018
II D 1485/2015

Os-2857/17

V zapuščinski zadevi po pok. Elizabeti Fluher, rojeni
10. 11. 1881, umrli 1. 11. 1958, nazadnje stanujoči na
naslovu Štrihovec št. 43, Šentilj v Slovenskih goricah,
gre za zapuščino brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 8. 2017
I D 1813/2017

Os-1687/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Mariboru, po dne 25. 9. 2017 umrlem
Masten Jakobu, roj. 29. 3. 1970, drž. RS, samskem,
nazadnje stan. Ljubljanska ulica 7B, Maribor, pridejo
v poštev kot dediči po zapustniku dediči III. dednega
reda neznanih imen in naslovov.
Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda neznanih imen in naslovov, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica pod opr. št. I D 1813/2017.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 3. 2018

I D 1926/2015

Os-1688/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po pokojni Koprivec Štefaniji, hčeri
Koprivec Franca, roj. 6. 12. 1934, drž. RS, vdovi, nazadnje stan. Masarykova ulica 24, umrli 6. 9. 2015, gre za
zapuščino brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 3. 2018
I D 1511/2016

Os-1703/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po pokojnem Januš Janku, sinu Jožefa, roj. 7. 6. 1966, drž. RS, samskem, nazadnje stan.
Lackova cesta 43B, Maribor, umrlem 22. 8. 2016, gre za
zapuščino brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) morebitne upnike obvešča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih
obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti
potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine
brez dedičev.
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 3. 2018
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Oklici pogrešanih
IV N 12/2018

Os-1933/18

Okrajno sodišče v Brežicah na predlog predlagatelja Franca Kuharja, Polanškova ulica 10, Ljubljana, vodi
nepravdni postopek razglasitve pogrešanega Franca
Kuharja, roj. 16. 4. 1878, z zadnjim znanim bivališčem
na naslovu Trebež 8, p. Artiče, za mrtvega.
Po sodišču znanih podatkih, je bil Franc Kuhar
nazadnje viden jeseni leta 1910 ali 1913, ko je odšel
v Severno Ameriko in kasneje v Brazilijo.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in
smrti pogrešanega, da to sporočijo sodišču v treh mesecih od objave tega oklica, sicer bo sodišče, po preteku
tega roka, pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 3. 4. 2018

Oklici o začetku postopka odvzema
premoženja nezakonitega izvora
P 778/2018-V

Os-2079/18

1. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 10. 4. 2018
prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko V P 778/2018.
2. Predmet tožbe je naslednje premoženje:
– nepremičnina ID znak del stavbe 1725-221-32,
ki v naravi predstavlja del stavbe št. 32 (ID 5761733)
v stavbi št. 221, k.o. 1725 – Ajdovščina,
– nepremičnina ID znak del stavbe 1725-221-41,
ki v naravi predstavlja del stavbe št. 41 (ID 5761732)
v stavbi št. 221, k.o. 1725 – Ajdovščina,
– nepremičnina ID znak parcela 2079 1073/33,
ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 1073/33
(ID 1058612), k.o. 2079 – Šenturška gora,
– nepremičnina ID znak parcela 2079 1074/7,
ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 1074/7
(ID 3849456), k.o. 2079 – Šenturška gora,
– nepremičnina ID znak parcela 2079 1073/13,
ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 1073/13
(ID 5192235), k.o. 2079 – Šenturška gora,
– nepremičnina ID znak parcela 2079 1074/5,
ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 1074/5
(ID 4856923), k.o. 2079 – Šenturška gora,
– nepremičnina ID znak parcela 2079 1073/5,
ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 1073/5
(ID 5189822), k.o. 2079 – Šenturška gora,
– parcela v kraju Santa Barbara na otoku Bonaire,
Kraljevina Nizozemska, v katastru označeni kot Oddelek 4, sekcija A, št. 861, v izmeri 2.107 m2 (gradbena
parcela),
– parcela št. 4A861 s prisotno gradnjo v kraju Santa
Barbara, katastrska občina Bonaire, Kraljevina Nizozemska, v kataster vpisane kot oddelek 4, sekcija A, številka 862, v izmeri 1730 m2, krajevno znano kot Crown
Shores št. 18,
– parcela št. 4A1854 v kraju Santa Barbara, katastrska občina Bonaire, Kraljevina Nizozemska, v kataster
vpisane kot oddelek 4, sekcija A, številka 1854, v izmeri
2283 m2 in
– drugo premoženje prvo tožene stranke Igorja Jurančiča v vrednosti 3.282,12 EUR.
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3. Tožena stranka: 1. Igor Jurančič, Rašica 5D,
Ljubljana - Šmartno, 2. Alenka Jurančič, Rašica 5D,
Ljubljana - Šmartno.
4. Izrek sklepa o začasnem zavarovanju Okrožnega
sodišča v Ljubljani, opr. št. V P 778/2018 z dne 19. 4.
2018 se glasi:
„I. Ugodi se predlogu tožeče stranke za podaljšanje začasnega zavarovanja v pravdnem postopku
z dne 10. 4. 2018 tako, da se do pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku podaljša začasno zavarovanje premoženja, ki je bilo dne 11. 12. 2017 odrejeno s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št.
IX Kpd 55989/2017, in sicer tako, da se:
1. Igorju Jurančiču, roj. 7. 4. 1948, EMŠO:
0704948500393, stanujočem na naslovu Rašica 5D,
Ljubljana - Šmartno, prepove odtujiti in obremeniti nepremičnine:
– ID znak del stavbe 1725-221-32, ki v naravi predstavlja del stavbe št. 32 (ID 5761733) v stavbi št. 221,
k.o. 1725 – Ajdovščina,
– ID znak del stavbe 1725-221-41, ki v naravi predstavlja del stavbe št. 41 (ID 5761732) v stavbi št. 221,
k.o. 1725 – Ajdovščina,
– ID znak parcela 2079 1073/33, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 1073/33 (ID 1058612),
k.o. 2079 – Šenturška gora,
– ID znak parcela 2079 1074/7, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 1074/7 (ID 3849456), k.o. 2079
– Šenturška gora,
– ID znak parcela 2079 1073/13, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 1073/13 (ID 5192235),
k.o. 2079 – Šenturška gora,
– ID znak parcela 2079 1074/5, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 1074/5 (ID 4856923), k.o. 2079
– Šenturška gora,
– ID znak parcela 2079 1073/5, ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 1073/5 (ID 5189822), k.o. 2079
– Šenturška gora ter
2. Igorju Jurančiču, roj. 7. 4. 1948, EMŠO:
0704948500393, stanujočem na naslovu Rašica 5D,
Ljubljana - Šmartno in Alenki Jurančič, rojeni 18. 5.
1948, stanujoča na naslovu Rašica 5D, Ljubljana Šmartno, prepove odtujiti in obremeniti nepremičnine:
– parcelo v kraju Santa Barbara na otoku Bonaire,
Kraljevina Nizozemska, v katastru označeni kot Oddelek 4, sekcija A, št. 861, v izmeri 2.107 m2 (gradbena
parcela), katere solastnika sta Igor Jurančič in Alenka
Jurančič vsak do ½,
z zaznambo te prepovedi v Zemljiški knjigi Okrajnih
sodišč v Ljubljani in Kranju ter z vpisom te prepovedi
v zemljiško knjigo oziroma drug javni register z enakim
učinkom v skladu s pravom države izvršitve.
II. Odredi se začasno zavarovanje, tako da se do
pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku Igorju Jurančiču, roj. 7. 4. 1948, EMŠO: 0704948500393, stanujočem na naslovu Rašica 5D, Ljubljana - Šmartno in
Alenki Jurančič, rojeni 18. 5. 1948, stanujoča na naslovu
Rašica 5D, Ljubljana - Šmartno, prepove odtujiti in obremeniti nepremičnini:
– parcelo št. 4A861 s prisotno gradnjo v kraju Santa
Barbara, katastrska občina Bonaire, Kraljevina Nizozemska, v kataster vpisane kot oddelek 4, sekcija A,
številka 862, v izmeri 1730 m2, krajevno znano kot
Crown Shores št. 18, katere solastnika sta Igor in Alenka
Jurančič vsak do ½ in
– parcelo št. 4A1854 v kraju Santa Barbara, katastrska občina Bonaire, Kraljevina Nizozemska, v kataster
vpisane kot oddelek 4, sekcija A, številka 1854, v izmeri
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2283 m2, katere lastnik je os. Igor Jurančič do 1/5 in
Alenka Jurančič do 2/5,
z zaznambo te prepovedi v zemljiško knjigo oziroma drug javni register z enakim učinkom v skladu s pravom države izvršitve.
III. Ugovor zoper ta sklep ne zadrži izvršitve sklepa.“
5. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem
premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh
pravic niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo
premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo
v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek glede
sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.
6. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in
pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi
ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe
na njihove pravice ali pravne koristi, o katerih še ni bilo
pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
7. V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki,
ki so začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena
ZOPNI, in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu
pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja,
razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi
bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (peti odstavek 33. člena ZOPNI).
8. Dan objave oklica: 26. 4. 2018.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2018
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
CERESa d.o.o., Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
zavarovalne ponudbe družbe Adriatic Slovenica d.d.: 77200003732, 77200003733, 78400002677,
78400002678,
78400002679,
78500016858,
78500016859,
78500016860,
78500016855,
78500015013,
78500015014,
78500001763,
78500003653,
78500003654,
78500003655,
78500003659,
78500003660,
78500003804,
78500003805,
78500003809,
78500003810,
78500003820,
78500003821,
78500003822,
78500003825,
78500005047,
78500005051,
78500005052,
78500005059,
78500005062,
78500005065,
78500005072,
78500005077,
78500005078,
78500006964,
78500006969,
78500006970,
78500006972,
78500006973,
78500008123,
78500008130,
78500008131,
78500008132,
78500008137,
78500008146,
78500008147,
78500008148,
78500010132,
78500010135,
78500010141,
78500010146,
78500010147,
78500010148,
78500010149,
78500010332,
78500015003,
78500015007,
78500015010,
76600029511,
76600029512,
76600029513,
76600029514,
76600029515,
76600012198, 76600012196, 76600012201. Ob-2099/18

Drugo preklicujejo
ALEŠ LORENČIČ S.P., Novo naselje 14, Hoče,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500000130001, izdal Cetis Celje d.d., na ime Štefan Lorenčič. gny-339322
ASMONT, ALEŠ STARIČ S.P., Zabrdje 36, Mirna,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne
usposobljenosti za odgovorno osebo, št. 619507, izdano
na ime Aleš Starič, izdajatelj Ministrstvo za infrastrukturo, leto izdaje 2006. gnn-339308
B-TRANS BOŠTJAN ŠIVAK S.P., Lastnič 4, Buče,
potrdilo za voznika, št. O5010479, izdano na ime Begič
Nedžad, veljavnost od 9. 1. 2017 do 9. 5. 2017, izdajatelj
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, leto izdaje 2017.
gnd-339318
BG TRANS d.o.o., Kosovelova ulica 16, Celje, potrdilo za voznika, št. 013478/AD13-2-2036/2016, izdano
na ime Petrić Rade. gnp-339306
BG TRANS d.o.o., Kosovelova ulica 16, Celje, potrdilo za voznika, št. 013478/RB13-2-4738/2015, izdano
na ime Martinko Oliver. gno-339307

DACAR d.o.o., Breg ob Savi 28, Mavčiče, potrdilo
za voznika, št. 05008930, izdano na ime Mirko Ruškić,
veljavnost od 18. 5. 2016 do 16. 8. 2016, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnw-339324
EASYTRANS d.o.o., Cesta ob železnici 4, Žalec, izvod licence, št. 014399/033, za vozilo Mercedes
Benz, reg. št. CE LM 780, veljavnost do 7. 9. 2021.
gne-339317
EKOSAN D.O.O., ULICA V. PREKOMORSKE BRIGADE 4, Celje, osnovno licenco, št. GE006838/02554.
gnf-339316
FANIANI
SKUPINA
d.o.o.,
Gosposvetska
cesta 5, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500011423005, izdal Cetis Celje, d.d., na ime
Vladan Milojević. gnm-339309
GOLDEN
LOGISTICS
d.o.o.,
Ljubljanska
cesta 60A, Celje, dovolilnico, št. 2921, država Bosna in
Hercegovina, oznaka države BIH. gnb-339320
Kaplan Damjan, Št. Jurij 141, Grosuplje, certifikat NPK: Gozdarski gojitelj, št. 6230.001.
4.021-20-2016-05911. gng-339315
Maicen Zvonko, Dolane 15, Cirkulane, licenco za
vzdrževanje zrakoplovov, št. 0002168. gnj-339312
MALUSIC d.o.o., Celovška cesta 69B, Ljubljana,
izvod licence, št. GE006798/05539/017, za vozilo Mercedes Benz Actros 2541, reg. št. LJ505-LJ. gnq-339305
MARKO NOWOTNY S.P., Križ 71A, Komenda, izvod licence, št. 013125/018, za vozilo Mercedes-Benz,
reg. št. LJ MT-563, veljavnost do 7. 5. 2018. gnh-339314
Marolt Miha, Reteče 95, Škofja Loka, izkaznico
nepremičninskega posrednika, št. 01770, izdajatelj Ministrstvo za okolje in prostor. gnm-339313
Mavrič Sebastjan, Medana 31, Dobrovo v Brdih,
licenca za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja, št. 01604, izdajatelj Ministrstvo za okolje in
prostor, leto izdaje 2009. gnl-339310
PETROL
d.d.,
Ljubljana,
Dunajska
cesta 50, Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: PETROL 82/a, Petrol d.d., Ljubljana, 1527 Ljub
ljana, Dunajska cesta 50. gnx-339323
PIA-POT JANI PEČNIK S.P., Tominškova ulica 3, Nazarje, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500033599001, izdal Cetis Celje d.d., na ime
David Rak. gnz-339321
Skok Marko, Strajna 38, Podlehnik, potrdilo
o opravljenem strokovnem izpitu za odgovorno osebo,
št. 800602, izdajatelj Ministrstvo za infrastrukturo, leto
izdaje 2009. gnk-339311
Žajdela Uroš, Sedlašek 1a, Podlehnik, potrdilo
o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za odgovorno osebo, št. 804401, izdajatelj Ministrstvo za infrastrukturo, leto izdaje 2015. gnc-339319
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Javni razpisi

995

Javne dražbe

1038

Razpisi delovnih mest

1043

Druge objave

1044

Objave po Zakonu o političnih strankah

1046

Evidence sindikatov

1047

Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih
Oklici o začetku postopka odvzema premoženja
nezakonitega izvora

1048
1048
1048
1051

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Drugo preklicujejo

1053
1053
1053

1051
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