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Javni razpisi

Št. 4301-4/2017/116 Ob-2752/18
Sprememba

Na podlagi Sklepa o povečanju višine razpisanih 
sredstev št. 4301-4/2017/116, z dne 2. 8. 2018 obja-
vljamo podaljšanje, novi rok za odpiranje in povečanje 
višine razpisanih sredstev za »Javni razpis za sofinan-
ciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije 
za obdobje 2017 do 2020 (oznaka: JR DO OVE 2017)«.

1. Ime in sedež sofinancerja: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 
1535 Ljubljana, tel. 01/47-88-000, faks 01/47-88-139.

2. V javnem razpisu za sofinanciranje daljinskega 
ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 
do 2020 (oznaka: JR DO OVE 2017) (v nadaljevanju: 
javni razpis), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 70/16, 
se v drugem odstavku 6.1 točke objave višina nepovra-
tnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje ope-
racij po tem javnem razpisu, poveča za 3.000.000 EUR, 
tako da znaša okvirno 11.000.000 EUR.

3. V javnem razpisu se drugi odstavek 7.1 točke 
objave dopolni tako, da se glasi: »Odobrena operaci-
ja mora biti fizično in finančno zaključena najkasneje 
24 mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju, ven-
dar ne kasneje kot 30. 10. 2020.«.

4. V javnem razpisu se zadnji odstavek 8. točke 
objave popravi tako, da se glasi: »Razpis je odprt do 
porabe sredstev oziroma najkasneje do 4. 10. 2018.«, 
kar je tudi novi rok za oddajo vlog.

Ministrstvo za infrastrukturo

Št. 1108-3/2015-330 Ob-2768/18
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživnin-

ski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad) 
objavlja

spremembe
Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig 

izobrazbene ravni I. (235. javni razpis)
V Javnem razpisu za sofinanciranje šolnin za dvig 

izobrazbene ravni I. (v nadaljevanju: JR DIR I.), objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 31/17 in objavljenimi spre-
membami v Uradnem listu RS, št. 66/17, se spremenijo 
naslednje točke:

1. spremeni se Uvod – pravne podlage, ki se glasi:
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decem-
bra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Ko-
hezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za 
razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo 

in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skla-
du za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, 
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomor-
stvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; 
v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe 
(EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skla-
du in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe 
(EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, 
ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razvelja-
vitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 
št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1), Zakona o državni 
upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 
8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 
65/14 – ZVRS-H, 90/14 in 51/16), Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 
– uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih fi-
nancah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečišče-
no besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 
(Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), Proraču-
na Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, 
št. 80/16, 71/17), Proračuna Republike Slovenije za 
leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17), Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13 in 81/16), Uredbe o porabi sredstev evropske ko-
hezijske 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 Evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 
2014SI16MAOP001, različica 3.2 z dne 6. 12. 2017, 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 
in 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Zakona o izobraže-
vanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18), Resolucije o 
Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Repu-
bliki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO13-20) 
(Uradni list RS, št. 90/13 in 6/18 – ZIO-1), Zakona o 
poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, 
št. 79/06 in 68/17), Zakona o slovenskem ogrodju kva-
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lifikacij (Uradni list RS, št. 104/15), Ustanovitvenega 
akta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega 
in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 23/13, 84/16, 12/17 – popr. in 23/17), od-
ločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravlja-
nja, o podpori neposredni potrditvi operacije št. 10-
1/1/MIZŠ/0 za program »Sofinanciranje izobraževanja 
in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobi-
vanje poklicnih kompetenc 2016–2018«, št. dok. 3032-
13/2017/9 z dne 18. 5. 2017 in spremembe odločitve o 
podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, 
št. 10-1/1/MIZŠ/1 za program »Sofinanciranje izobra-
ževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in 
pridobivanje poklicnih kompetenc 2016–2022«, št. dok. 
3032-13/2017/18 z dne 22. 8. 2018 in popravka pomot 
v spremenjeni odločitvi o podpori št. 10-1/1/MIZŠ/1, 
št. dok. 3032-13/2017/19 z dne 27. 8. 2018 Javni šti-
pendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Re-
publike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, 
Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobraz-
bene ravni I.

2. spremeni se točka 1. Naziv in sedež izvajalca 
javnega razpisa, ki se glasi:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživ-
ninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: sklad).

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izo-
brazbene ravni I. (v nadaljevanju: javni razpis) se izvaja 
v okviru neposredne potrditve operacije – programa 
»Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig 
izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 

2016–2022« (v nadaljevanju: neposredna potrditev ope-
racije), ki jo izvaja sklad.

3. spremeni se točka 2.3. Predmet javnega razpisa,
– prvi odstavek, drugi stavek, ki se glasi:
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega pro-

grama za izvajanje evropske kohezijske politike v obdo-
bju 2014–2020 (v nadaljevanju: OP EKP 2014–2020), 
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, spre-
tnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih 
oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjeva-
njem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.1: 
Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko 
učenje.

– peti oziroma zadnji odstavek, ki se glasi:
Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezniki, 

ki bodo do 30. 9. 2022 zaključili programe od a. do i. iz 
predmeta javnega razpisa in z dokazili izkazujejo, da so 
v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2022 poravnali šol-
nino za programe od a. do g. iz predmeta javnega raz-
pisa za šolska leta 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 in 
2021/2022 oziroma poravnali šolnino za programe od 
h. do i. iz predmeta javnega razpisa, razpisane za ob-
dobje od 2014 do 30. 9. 2022.

4. spremeni se točka 3. Pogoji za kandidiranje na 
javnem razpisu in dokazila, prvi odstavek oziroma tabe-
la, ki se glasi:

Na javni razpis se lahko prijavi posameznik, ki izpol-
njuje naslednje pogoje: 

Pogoji Dokazila
1. je pred programom, za katerega uveljavlja šolnino na tem javnem 

razpisu, imel zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo
Izjava 1 v prijavnem obrazcu in 
Priloga 1 k prijavnem obrazcu 
– dokazilo o programu, ki ga je 
prijavitelj kot zadnjega zaključil 
pred programom, za katerega 
uveljavlja šolnino 

2. je zaključil izobraževanje po programih iz predmeta javnega razpisa in 
pridobil spričevalo do 30. 9. 2022

Priloga 2 k prijavnem obrazcu –
dokazilo o zaključenem programu, 
za katerega prijavitelj uveljavlja 
šolnino

3. je v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2022 plačal za zaključen program, za 
katerega uveljavlja šolnino in sicer za program od a. do g. iz predmeta 
javnega razpisa za šolsko leto 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022 oziroma 
za program od h. do i. iz predmeta javnega razpisa, razpisanega za 
obdobje od 2014 do 30. 9. 2022

Priloga 3 k prijavnemu obrazcu 
– dokazila o plačilu za program, 
za katerega prijavitelj uveljavlja 
šolnino 

4. je stroške, ki jih prijavitelj uveljavlja, poravnal iz lastnih sredstev in ne 
iz drugih javnih virov, s strani delodajalca oziroma druge pravne osebe 
in do sedaj ni uveljavljal oziroma ni imel povrnjenih tovrstnih stroškov 
iz drugega javnega vira, s strani delodajalca ali druge pravne osebe.

Izjava 2 v prijavnem obrazcu

5. spremeni se točka 4. Okvirna višina sredstev, ki 
so na razpolago za javni razpis, ki se glasi:

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis znaša največ do 4.512.588,05 EUR.

6. spremeni se točka 4.1. Predvidena vrednost sofi-
nanciranja po posameznih programskih območjih, ki so 
na razpolago za javni razpis, prvi odstavek, ki se glasi:

Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih 
programskih območjih in po posameznih proračunskih 
letih je naslednja:



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 58 / 31. 8. 2018 / Stran 1777 

7. spremeni se točka 5. Vsebina in prijava na javni 
razpis, v točki 1, ki se glasi:

V celoti izpolnjen in podpisan obrazec Prijava na 
javni razpis za sofinanciranje šolnin DIR I.

Poleg tega se spremeni zadnji odstavek točke 5. 
Vsebina in prijava na javni razpis, ki se glasi:

Prijavitelj mora uporabiti izključno obrazce iz raz-
pisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. V 
primerih, ko ne bodo uporabljeni predpisani obrazci, se 
prijavitelja pozove k dopolnitvi.

8. spremeni se točka 8. Upravičeni stroški in način 
financiranja, prvi in drugi odstavek ter zadnji stavek za-
dnjega odstavka, ki se glasi:

Upravičeni stroški prijavitelja, ki izpolnjuje pogoje 
iz 3. točke javnega razpisa, so šolnine. Kot šolnina se 
razumejo stroški posameznika za zaključeno izobraže-
vanje, vključno z vpisnino, po programih od a. do g. iz 
predmeta javnega razpisa za šolska leta 2014/2015, 
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 
2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022 oziroma po progra-
mih od h. do i. iz predmeta javnega razpisa, razpisanih 
za obdobje od 2014 do 30. 9. 2022.

Prijavitelj lahko uveljavlja šolnino za programe iz 
predmeta javnega razpisa, plačano znotraj obdobja od 
1. 1. 2014 do vključno 30. 9. 2022.

Dokazila so navedena v razpisni dokumentaciji, ki 
je sestavni del javnega razpisa.

9. spremeni se točka 9. Varovanje osebnih podat-
kov in poslovnih skrivnosti, ki se glasi:

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 informa-
cij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 
19/15 – odl. US in 102/15, v nadaljnjem besedilu: 
ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti raz-
krite 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 znača-
ja. Če prijavitelj poslovnih skrivnosti oziroma drugih 
izjem ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo 
sklad lahko domneval, da vloga po stališču prijavitelja 
ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite 
oziroma dostopne javnosti.

Sklad in prijavitelj sta dolžna zagotoviti varova-
nje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu 
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Uredbo 
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 
ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba 
o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016, 
str. 1, s spremembami), Zakonom o gospodarskih druž-
bah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 
82/13, 55/15 in 15/17) in 140. členom Uredbe (EU) 
št. 1303/2013.

10. spremeni se točka 12. Način in rok za predloži-
tev vlog za dodelitev sredstev:

– prvi odstavek, prvi stavek, ki se glasi:
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je od 

dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do 
porabe sredstev, vendar najdlje do 3. 10. 2022 (zadnji 
rok za oddajo vlog). Zadnje odpiranje je predvideno 
5. 10. 2022.

– drugi odstavek, prvi stavek, ki se glasi:
Vlogo lahko prijavitelj odda na tri načine: oseb-

no v vložišču sklada v času uradnih ur, z navadno 
poštno pošiljko ali s priporočeno poštno pošiljko na 
naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživ-
ninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 
1000 Ljubljana.

11. spremeni se točka 13. Odpiranje vlog ter posto-
pek in način izbora, in sicer se spremenijo datumi:

– drugi odstavek, zadnji stavek, ki se glasi:
Vsako odpiranje vlog se bo pričelo drugi torek v me-

secu, in sicer za vloge, ki bodo uradno prispele najka-
sneje dan pred odpiranjem, razen pri zadnjem predvide-
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nem odpiranju, ko morajo biti vloge oddane najkasneje 
do 3. 10. 2022, kar je tudi zadnji rok za oddajo vlog na 
javnem razpisu.

– četrti odstavek, prva dva stavka, ki se glasi:
Zadnje odpiranje je predvideno 5. 10. 2022. V pri-

meru porabe vseh razpisanih sredstev pred zadnjim 
rokom za oddajo vlog 3. 10. 2022, bo zaključek javnega 
razpisa objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani 
sklada.

12. spremeni se točka 15. Dostop do dokumentaci-
je, informacij in pojasnil v zvezi z javnim razpisom, drugi 
odstavek, prvi stavek, ki se glasi:

Prijavni obrazec lahko dvignete tudi osebno na 
skladu, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, v I. nadstro-
pju, v glavni pisarni v času uradnih ur.

Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjene.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski
in preživninski sklad Republike Slovenije

Št. 5445-2/2018/8 Ob-2767/18
Popravek

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in ena-
ke možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana, objavlja popra-
vek besedila javnega razpisa za sofinanciranje projekta 
nevladnih organizacij na področju enakih možnosti in 
diskriminacije, ki se izvaja v okviru Operativnega progra-
ma za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljša-
nje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, 
podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih 
partnerjev«, 11.2 prednostne naložbe »Gradnja zmoglji-
vosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževa-
nja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlova-
nja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih 
paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni 
in lokalni ravni.«, 11.2.1 specifičnega cilja »Okrepljena 
zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in iz-
vajanje javnih storitev«, z naslednjo vsebino:

1. V poglavju 4 Obdobje izvajanja in projektne ak-
tivnosti, v razdelku Sklop B: ozaveščanje in izobraže-
vanje nevladnih organizacij o spodbujanju enakosti in 
preprečevanju diskriminacije invalidov, se peta alineja 
spremeni tako, da se glasi:

»– zagotovljenih najmanj 70 medijskih objav,«.
2. 1. točka podpoglavja 5.1 Prijavitelj in vsi projektni 

partnerji morajo izpolnjevati spodaj navedene pogoje, se 
spremeni tako, da se glasi:

»1. je nevladna organizacija, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v 
Republiki Sloveniji,

– ustanovile so jo izključno domače ali tuje fizične 
ali pravne osebe zasebnega prava,

– je nepridobitna,
– je neprofitna,
– je neodvisna od drugih subjektov,
– ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali 

druga verska skupnost, sindikat ali zbornica
(dokazilo: v kolikor ustanovitveni akt ali drug ustre-

zen temelji akt, ni javno dostopen, je vlogi potrebno 
priložiti kopijo ustanovitvenega akta ali drugega ustre-
znega temeljnega akta).

Naveden pogoj bo ministrstvo presojalo skladno z 
določbami Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list 
RS, št. 21/18).«.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti

Št. 5440-127/2018/2 Ob-2758/18

Na podlagi:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-

menta 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 splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013),

– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem 
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1081/2006,

– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evrop-
sko komisijo za obdobje 2014–2020 št. CCI 2014SI16M-
8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014,

– Operativnega programa za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, z vsemi spre-
membami,

– Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 24/05 – UPB, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 
21/13, 47/13 – ZDU-1, 65/14 in 55/17),

– 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 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),

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, 
št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H),

– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 
(DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17),

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 
(DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17),

– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),

– 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) in

– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slo-
venije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi 
organa upravljanja št. 10-1/3/MK/0 z dne 29. 3. 2018,

Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Mai-
strova 10, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za štipendije za specializirane poklice v kulturi 

2018/2019 za podiplomski študij (oznaka javnega 
razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2018-ŠTD)

1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa ozi-
roma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v na-
daljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke, 
potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, 
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana 
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
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Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evrop-
skega socialnega sklada in Republika Slovenija. Jav-
ni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa 
za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020, prednostne naložbe: 10.1 Krepitev enake 
dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne 
skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem 
okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc 
delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, 
vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja prido-
bljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbuja-
nje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni 
orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izo-
braževalnega sistema.

Predmet javnega razpisa je financiranje štipendij za 
podiplomski študij v tujini (v nadaljnjem besedilu: štipen-
dija za študij) za specializirane poklice v kulturi (oznaka 
javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2018-ŠTD) s pričetkom 
financiranja v študijskem letu 2018/2019.

Pomen izrazov:
– študijsko (šolsko) leto je leto, v katerem se izvaja 

študij in obsega čas od vpisa do zaključka posamezne-
ga letnika, ki je praviloma v naslednjem letu, in pravi-
loma traja od oktobra do septembra naslednjega leta;

– semester je obdobje v študijskem letu, ki pravilo-
ma traja 6 mesecev (običajno od oktobra do marca ter 
od aprila do septembra);

– potrdilo o vpisu je dokument, s katerim šola potr-
di, da je študent vpisan na to izobraževalno institucijo v 
tekočem študijskem letu za polni študijski čas;

– poklici v kulturi so poklici s področij glasbene, 
intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti ter 
filma, kulturne dediščine, knjige, knjižničarstva, založni-
štva in kulturnega managementa;

– javno veljavni program je program, ki je medna-
rodno primerljiv in za katerega prijavitelj z listino izkaže, 
da je študij akreditiran v državi, kjer se izvaja, s strani 
državne institucije, ki je odgovorna za izobraževanje v 
tej državi in kjer po zaključku prijavitelj dobi priznano 
stopnjo izobrazbe;

– vzhodna regija in zahodna regija: podrobnejša 
opredelitev po NUTS 3 na spletni strani ministrstva: 
http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_
za_izvajanje_kohezijske_politike/programsko_obdo-
bje_2014_2020/;

– študij v tujini je študij v katerikoli državi članici 
Evropske unije, razen Republiki Sloveniji.

Štipendija za študij:
– štipendija se podeli od letnika študija, v katerega 

se prijavitelj vpiše v študijskem letu 2018/2019, za eno 
celo stopnjo študija;

– štipendiranje lahko traja največ toliko študijskih 
let brez absolventskega staža, kolikor jih je predpisanih 
s programom, za katerega štipendiranje se prijavitelj 
prijavlja, vendar ne več kot za tri študijska leta, v pri-
meru enovitega magistrskega študija ne več kot za štiri 
študijska leta;

– štipendija se ne podeljuje za absolventski oziroma 
temu primerljiv staž.

Namen javnega razpisa je dvig poklicnih kompe-
tenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje 
v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseži-
vljenjsko učenje. V okviru javnega razpisa se zagotavlja 
pridobivanje znanja, kompetenc in spretnosti, ki bodo 
vključenim v formalno izobraževanje zagotavljale uspe-
šno vključevanje na trg dela in v družbo ter pri ohranja-
nju poklicne kariere. Z ukrepi na tem področju se za-
polnjujejo vrzeli obstoječega izobraževalnega sistema, 
in sicer z usposabljanji za specifične umetniške poklice 

ter druge poklice v kulturi. Pridobivanje kompetenc sko-
zi usposabljanja pomeni tudi zagotavljanje pogojev za 
večjo kulturno ustvarjalnost, ki je ena izmed elementov 
uspešnejšega prodora na trg dela.

Javni razpis bo zasledoval cilje, ki:
– spodbujajo k dodatnemu izobraževanju na po-

dročju kulture,
– zagotavljajo večjo dostopnost različnih oblik izo-

braževanja ter
– dvigujejo specifična znanja in usposobljenosti.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– na javni razpis je podal le eno vlogo (za eno šti-

pendijo za eno stopnjo podiplomskega študija v tujini);
– ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
– ni starejši od vključno 29 let (upošteva se letnica 

rojstva 1989);
– študijski obisk v tujini ne temelji na katerem izmed 

evropskih programov mobilnosti;
– v času štipendiranja ne bo upravičen do katere 

izmed štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje v Repu-
bliki Sloveniji, ali do štipendije oziroma drugih prejemkov 
za študij iz državnega ali občinskih proračunov Repub-
like Slovenije ali evropskih sredstev;

– v primeru, da je bil pogodbena stranka ministr-
stva, mora imeti izpolnjene vse zapadle pogodbene 
obveznosti iz preteklih pogodb (v primeru pogodbe o 
štipendiranju mora imeti zaključen študij, za katerega 
je prejemal štipendijo, kar dokazuje z ustreznim doka-
zilom);

– v času študija bo prebival v državi, v kateri se 
izvaja študij;

– ni študij na daljavo oziroma on-line študij;
– prijaviteljeva povprečna študijska ocena ne sme 

biti nižja od 8,00 oziroma je izjemoma lahko 7,00 v 
primeru, da je ocena diplomske ali magistrske naloge 
najmanj 8,00 (dokazuje se s potrdilom izobraževalne 
ustanove);

– prijavitelj je sprejet ali vpisan na podiplomski 
(magistrski ali doktorski) študij oziroma enovit magistr-
ski študij v tujini v študijskem letu 2018/19, ki poteka v 
okviru javno veljavnega (akreditiranega) programa za 
katerega bo pridobil javno priznano stopnjo izobrazbe 
(dokazuje se s potrdilom o vpisu v študijski program in 
dokazilom o javni veljavnosti študija);

– oblika študija je redni študij s polno študijsko 
obremenitvijo;

– v študijskih letih, v katerih bo prijavitelj štipendi-
ran, ne bo v delovnem razmerju oziroma ne bo opravljal 
samostojne registrirane dejavnosti;

– prijavitelj za študij iste stopnje še ni imel sklenjene 
pogodbe o štipendiranju z ministrstvom;

– prijavitelj v študijskem letu 2018/2019 ni vpisan v 
isti letnik istega programa, v katerega je bil v preteklosti 
že vpisan.

4. Način ocenjevanja
Komisija bo pri posameznem merilu za ocenjevanje 

vlogo ocenila v okviru naslednje ocenjevalne lestvice 
(razen kjer je to v merilih drugače določeno):

Kvaliteta podeljevanja točk Prejete točke

neustrezno 0

pomanjkljivo 1

delno ustrezno 2–3

ustrezno 4–5

5. Merila za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje 
(navedba, opis, ovrednotenje)
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MERILA ZA ŠTIPENDIJO ZA ŠTUDIJ Največje možno št. točk
PRIPOROČILA, DOSEŽKI

15

Ustreznost priporočil (najmanj 2 priporočili področnih 
strokovnjakov ali profesorjev) do 5

Dosežki, prejete nagrade do 5
Aktivnost (izkazuje se z npr. medijskimi objavami, 
koncertnimi listi, razstavami, sodelovanjem v nacionalno 
pomembnih projektih …)

do 5

VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV (1. življenjepis, 2. motivacijsko pismo, 
3. povezava med študijskim programom in področjem delovanja) 15

POVPREČNA ŠTUDIJSKA OCENA (vpis na podiplomski študij ali vpis v višji letnik 
enovitega magistrskega študija)*

5
7,00–7,99 0
8,00–8,39 1
8,40–8,99 3
9,00–10,00 5
* povprečna ocena na maturi (v primeru študija na enovitem magistrskem študiju, ki ni ocenjen z ocenami):
do 2,99 (do 14 točk na maturi) – 0 točk
3,00–4,00 (15–20 točk na maturi) – 1 točka
4,01–4,69 (21–23 točk na maturi) – 3 točke
4,70 in več (24 in več točk na maturi) – 5 točk
PODROČJE IZOBRAŽEVANJA

5

dirigiranje, operna režija, maska, digitalna postprodukcija 
slike, oblikovanje zvoka, oblikovanje luči, scenaristika, 
producentstvo, filmska režija, muzeologija, restavratorstvo 
(specialistična smer: lesena polihromirana plastika, kamen, 
štukature in kovina), muzejska pedagogika, preventivne in 
aktivne konservatorsko-restavratorske specialistične smeri, 
specialni študij konservatorstva, kulturni management, kulturne 
in kreativne industrije, fagot, rog, jezikoslovje s poudarkom 
na leksikografiji in leksikologiji ali jezikovnih tehnologijah ali 
sociolingvistiki, kulturni turizem, literarni agent, prevodoslovje, 
kreativno pisanje, primerjalna književnost, založniške študije

5

druge študijske smeri 0
VPIS V LETNIK V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019

5

Vpis v 1. letnik oziroma v 3. letnik v primeru vpisa na enovit 
magistrski študij

0

Vpis v 2. letnik oziroma v 4. letnik v primeru vpisa na enovit 
magistrski študij 3

Vpis v zadnji letnik študija (letnik študija s katerim se študij 
zaključi v tekočem študijskem letu) oziroma v 5. ali višji 
letnik v primeru vpisa na enovit magistrski študij – brez 
absolventskega ali primerljivega staža

5

SKUPAJ 45

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

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis za proračunsko leto 2019 znaša največ do 
558.558,00 EUR:

– za vzhodno kohezijsko regijo:
– 308.230,27 EUR s PP 160212 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 77.057,57 EUR s PP 160213 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo:
– 138.616,13 EUR s PP 160214 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 34.654,03 EUR s PP 160215 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-slovenska ude-
ležba (20,00 %).



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 58 / 31. 8. 2018 / Stran 1781 

Za nadaljevanje študija na podlagi sklenjenih pogodb 
za štipendije za študij so predvidena sredstva tudi v na-
slednjih proračunskih letih:

– za proračunsko leto 2020 predvidoma: 
558.558,00 EUR

– za vzhodno kohezijsko regijo:
– 308.230,27 EUR s PP 160212 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 77.057,57 EUR s PP 160213 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo:
– 138.616,13 EUR s PP 160214 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 34.654,03 EUR s PP 160215 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-slovenska ude-
ležba (20,00 %).

– za proračunsko leto 2021 predvidoma: 
484.840,00 EUR

– za vzhodno kohezijsko regijo:
– 265.694,30 EUR s PP 160212 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 66.423,58 EUR s PP 160213 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo:
– 122.177,70 EUR s PP 160214 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 30.544,42 EUR s PP 160215 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-slovenska ude-
ležba (20,00 %).

– za proračunsko leto 2022 predvidoma: 
164.052,00 EUR

– za vzhodno kohezijsko regijo:
– 88.619,33 EUR s PP 160212 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 22.154,83 EUR s PP 160213 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-V-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo:
– 42.622,27 EUR s PP 160214 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 10.655,57 EUR s PP 160215 – Štipendije za 

specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-slovenska ude-
ležba (20,00 %).

Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev Evropske unije za kohezijsko politiko in na 
postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohe-
zijske politike je 80:20.

Delež prispevka Evropske unije v celotnih upraviče-
nih javnih izdatkih je 80 %.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na raz-
položljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, 
izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike fi-
nanciranja. V primeru, da se izbrani prijavitelj ne strinja 
s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na 
proračunske zmogljivosti ministrstva.

7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva (predvideni datum začetka in konca 
črpanja sredstev): ministrstvo bo financiralo štipendije v 
obdobju od 1. 10. 2018 oziroma od začetka študijskega 
leta 2018/2019 do 30. 9. 2022.

8. Način financiranja
S predmetnim javnim razpisom se financira:
– višina posamezne štipendije je 3.906,00 EUR na 

semester oziroma največ 7.812,00 EUR na študijsko 
leto, ki se izplača predvidoma dvakrat v študijskem letu, 
in sicer po predložitvi izpolnjenega obrazca Zahtevek 

za izplačilo štipendije in dokazil o opravljenem semestru 
oziroma letniku (v primeru, da študijske obveznosti v 
posameznem študijskem letu trajajo samo en semester 
oziroma 6 mesecev, je prijavitelj za to leto upravičen do 
štipendije samo za opravljeni semester).

Dokazila, ki morajo biti predložena pred začetkom 
financiranja:

Vrsta stroška Podrobnejša 
opredelitev

Specifikacija 
dokazil

Standardni 
strošek na 
enoto

Štipendija 
za študij

potrdilo o vpisu 
v študij oziroma 
v višji letnik študija

Dokazila, ki jih mora štipendist predložiti ob zaključ-
ku študija:

Vrsta stroška Podrobnejša 
opredelitev

Specifikacija 
dokazil

Standardni 
strošek 
na enoto

Štipendija 
za študij

dokazilo 
o opravljenem 
letniku oziroma 
potrdilo o opravljeni 
zaključni nalogi

Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene 
pogodbe o štipendiranju. Ministrstvo in izbrani prijavi-
telj bosta s pogodbo o štipendiranju dogovorila obseg 
in dinamiko štipendiranja na osnovi vloge, podane na 
javni razpis.

9. Vsebina in priprava prijave na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– Javni razpis za štipendije za specializirane poklice 

v kulturi 2018/2019,
– Prijavni obrazec JPR-ESS-ŠTIP2018-ŠTD,
– vzorec pogodbe o štipendiranju,
– obrazec Zahtevek za izplačilo štipendije.
Vloga se šteje kot popolna, če vsebuje naslednje 

popolno izpolnjene, lastnoročno podpisane obrazce ter 
dokazila v tiskani in elektronski obliki:

A) Prijavni obrazec JPR-ESS-ŠTIP2018-ŠTD.
B) potrdilo izobraževalne ustanove o vseh opravlje-

nih izpitih z razvidnimi ocenami in izračunom povprečne 
ocene*:

– v primeru vpisa v 1. letnik podiplomskega študija 
za katerega se prijavlja – potrdilo izobraževalne ustano-
ve o opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami in izraču-
nom povprečne ocene zadnjega v celoti zaključenega 
študija, brez ocene diplome. V primeru povprečja ocen, 
ki je nižje od 8,00, mora prijavitelj priložiti tudi oceno 
diplomske naloge.

– v primeru vpisa v višji letnik podiplomskega štu-
dija za katerega se prijavlja – potrdilo izobraževalne 
ustanove o opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami in 
izračunom povprečne ocene zadnjega v celoti zaklju-
čenega letnika.

– v primeru, da podiplomski študij za katerega se 
prijavlja ni ocenjen z ocenami – potrdilo izobraževalne 
ustanove o opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami in 
izračunom povprečne ocene zadnjega v celoti zaklju-
čenega študija, ki je bil ocenjen z ocenami, brez ocene 
diplome. V primeru povprečja ocen, ki je nižje od 8,00, 
mora prijavitelj priložiti tudi oceno diplomske naloge.

– v primeru vpisa v višji letnik enovitega magistr-
skega študija za katerega se prijavlja – potrdilo izobra-
ževalne ustanove o opravljenih izpitih z razvidnimi oce-
nami in izračunom povprečne ocene zadnjega v celoti 
zaključenega letnika.

– v primeru, da enovit magistrski študij za katerega 
se prijavlja ni ocenjen z ocenami – potrdilo izobraže-
valne ustanove o povprečni oceni na maturi ali potrdilo 
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izobraževalne ustanove o opravljenih izpitih z razvidni-
mi ocenami in izračunom povprečne ocene zadnjega v 
celoti zaključenega študija, ki je bil ocenjen z ocenami, 
brez ocene diplome. V primeru povprečja ocen, ki je 
nižje od 8,00, mora prijavitelj priložiti tudi oceno diplom-
ske naloge.

*Ocene na programih, kjer je ocenjevalni sistem 
drugačen od uradnega načina ocenjevanja, morajo pri-
javitelji pretvoriti v enotni sistem ocenjevanja v Republiki 
Sloveniji. Ministrstvo lahko naknadno zahteva uradno 
ocenjevalno lestvico z legendo ocen.

C) potrdilo o vpisu v študijski program v študijskem 
letu za katerega zaproša za štipendijo.

Č) študijski program z informacijo o trajanju študija, 
temeljnih predmetih in predavateljih.

D) dokazilo o javni veljavnosti študija za katerega 
se prijavlja za štipendijo tj. akreditacija študija v državi, 
kjer se izvaja (dokazilo, da gre za študij, ki je priznan s 
strani države, kjer se izvaja, npr. v okviru ENIC NARIC 
centra Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – 
povezava: http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/di-
rektorat_za_visoko_solstvo/enicnaric_center/).

F) potrdilo o stalnem prebivališču v Republiki Slove-
niji (lahko tudi kopija osebnega dokumenta).

Priloge in dokazila je potrebno označiti z ustrezno 
veliko tiskano črko. Dokumentom v tujem jeziku je po-
trebno priložiti prevod v slovenski jezik.

Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz raz-
pisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.

Vse obrazce in dokazila je obvezno predložiti tudi 
na elektronskem nosilcu podatkov (CD ROM, DVD ROM 
ali USB podatkovni ključ) v Wordovi oziroma Excelovi 
obliki ali kot skeniran dokument (v primeru raznih doka-
zil). Tiskana verzija posredovanih obrazcev se mora uje-
mati z elektronsko verzijo. V primeru razlik med tiskano 
in elektronsko verzijo velja tiskana verzija.

10. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji

Ministrstvo za kulturo mora hraniti vso dokumenta-
cijo v zvezi z njo v skladu z veljavnimi predpisi (Zakon 
o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter 
arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) in Uredba 
(EU) št. 1303/2013) še deset let po zaključku operacije, 
za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe bo-
dočih preverjanj.

Vlogi priložena dokumentacija se ne vrača.
11. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-

nosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z 

vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skla-

du z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih 
komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen 
tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslov-
ne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. čle-
na Zakona o dostopu do informacij javnega značaja 
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 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 ministrstvo lahko 
domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje 
poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem 
iz 6. člena ZDIJZ.

12. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 30. 9. 
2018. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zaprti ovojni-
ci, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj« 
– »prijava na Javni razpis za štipendije za specializira-
ne poklice v kulturi 2018/2019 za podiplomski študij«, 
prispeti na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 
1000 Ljubljana.

Vloga se bo štela za pravočasno, če je bila pre-
dložena osebno ali prispela po pošti v glavno pisarno 
na naslov Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, 
1000 Ljubljana, do v objavi navedenega dne ter če je 
bila do roka oddana na pošti kot priporočena poštna 
pošiljka.

13. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter 
postopek in način izbora

Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo po-
stopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za kulturo 
ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: 
komisija).

Odpiranje prispelih vlog bo dne 1. 10. 2018 ob 10. uri, 
v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub-
ljana (III. nadstropje, sejna soba 329) in bo javno.

Komisija bo v roku 8 dni od dokončanja odpiranja 
vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih 
vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spre-
minjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, 
ki se veže na vsebino vloge (fakulteta in študijski pro-
gram) ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko 
vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na 
preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku 
dodelitve sredstev.

Prepozne in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne 
bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s 
sklepom zavržene.

Merila za ocenjevanje so ovrednotena s točkami, 
pri posameznem merilu je navedeno najvišje možno 
število točk. Skupno najvišje možno število doseženih 
točk je 45 točk, pri čemer je lahko izbran prijavitelj, ki 
bo dosegel najmanj 23 točk. Izbrani bodo prijavitelji z 
višjim številom točk.

Izmed prijaviteljev, ki so dosegli najvišje število 
točk, se izbere štipendiste tako, da je delitev podeljenih 
sredstev v skladu z razpoložljivimi sredstvi glede na 
vzhodno in zahodno regijo. Merilo je kraj stalnega pre-
bivališča štipendista ob oddaji vloge na javni razpis. V 
primeru, da bosta dve ali več vlog dosegli enako število 
točk za zadnja razpoložljiva sredstva glede na določeno 
regijo, se o izboru odloči z žrebom, ki ga opravi komisija.

Slovenija se deli na dve kohezijski regiji skladno s 
Standardno klasifikacijo teritorialnih enot (SKTE oziro-
ma angleška kratica NUTS), podrobnosti lahko najdete 
na: http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_
za_izvajanje_kohezijske_politike/programsko_obdo-
bje_2014_2020/

Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in popol-
ne vloge upravičenih prijaviteljev. Vse popolne vloge 
bosta ločeno ocenila dva člana komisije, ocena se bo 
oblikovala na podlagi povprečja obeh ocen. V kolikor 
bo razlika med ocenama večja od vključno 10 točk, bo 
vlogo ocenil še tretji član komisije, končna ocena pa se 
bo oblikovala na podlagi povprečja vseh treh ocen.

Komisija bo v okviru razpisanih sredstev, na osnovi 
rezultatov ocenjevanja, oblikovala predlog liste prijavite-
ljev za financiranje. Minister bo na podlagi predloga ko-
misije odločil o izboru prijaviteljev s posamičnimi sklepi.

Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe 
oziroma od že sklenjene pogodbe, se ponudi štipendija 
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najvišje ocenjenemu prijavitelju oziroma naslednjemu na 
rezervni listi iste regije, na kateri je bil izbran prijavitelj, 
ki je odstopil.

Na rezervno listo se lahko uvrstijo prijavitelji, ki do-
sežejo vsaj 23 točk, in zaradi omejitve finančnih sred-
stev niso bili izbrani v financiranje.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli, do izdaje sklepov o (ne)izboru, prekliče.

14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o 
izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma po-
oblaščene osebe obveščeni o izidu javnega razpisa 
najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo 
vlog. V primeru sklepa o izbiri bo izbrani prijavitelj pre-
jel pisni poziv, da pristopi k podpisu pogodbe. Če se 
prejemnik v roku 8 dni od prejema sklepa ne odzove 
na poziv se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev 
sredstev. Sredstva se lahko dodelijo naslednjemu pri-
javitelju, ki ima na osnovi ocene prvi možnost prejeti 
sredstva.

Zoper sklep ministrstva je dopusten upravni spor. 
Tožba se vloži na Upravno sodišče Republike Slovenije, 
Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, in sicer v 30 dneh od vro-
čitve sklepa, pisno neposredno pri navedenem sodišču 
ali priporočeno po pošti. Tožbi v dveh izvodih je potrebno 
priložiti sklep v izvirniku, prepisu ali kopiji.

Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper 
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe 
financiranja projekta z izbranimi prijavitelji.

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

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem 
naslovu ministrstva, http://www.mk.gov.si/si/javne_obja-
ve/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko dvigne-
te tudi osebno v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, 
Maistrova 10, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. 
in 12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro. Za dodatne 
informacije lahko pokličete 01/36-95-987 ali pišete na 
elektronski naslov neza.prevodnik@gov.si.

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

Ministrstvo lahko zahteva povračilo vseh oziroma 
relativnega deleža izplačanih sredstev, skupaj z zakoni-
timi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do 
dneva vračila, in prekinitev pogodbe skladno z določili 
pogodbe.

Prijavitelj bo moral v primeru ugotovitve nepravil-
nosti vrniti zahtevana sredstva v roku 8 dni od vročitve 
zahtevka za vračilo sredstev.

17. Razno: v tem javnem razpisu uporabljeni iz-
razi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski 
in moški spol.

Ministrstvo za kulturo

Št. 014-1/2018/15 Ob-2769/18
Na podlagi 87.d člena Zakona o zdravstveni dejav-

nosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – 
ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17) 
se je s Sklepom o začetku postopka za izvedbo javnega 
razpisa za podelitev javnega pooblastila zbornicam in 
strokovnim združenjem s področja laboratorijske medi-
cine, št. C2711-18-712320, pričel postopek za podelitev 
javnega pooblastila za oddajo storitev iz javnega poo-
blastila zbornicam in strokovnim združenjem s področja 
laboratorijske medicine.

Z javnim pooblastilom s področja laboratorijske me-
dicine bodo za dobo sedmih let podeljene naslednje 
naloge:

I. vodenje registra izvajalcev laboratorijske medi-
cine;

II. načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov 
iz medicinske biokemije;

III. izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem s 
področja laboratorijske medicine;

IV. izdajanje pravilnikov, s katerimi se podrobneje 
uredi področje podeljenih javnih pooblastil.

Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo 
na spletni strani Ministrstva za zdravje pod naslovom 
»Javni razpisi«.

Ministrstvo za zdravje

 Ob-2737/18
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o ure-

sničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 
20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), prve-
ga odstavka 11. člena Zakona o Slovenskem filmskem 
centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 19/14 – odl. US, 63/16 in 
31/18), prvega in tretjega odstavka 3. člena ter prvega 
odstavka 51. člena Pravilnika o izvedbi postopka izbire 
projektov in programov, pogojih in merilih za izbor pro-
jektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, vse-
bine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb 
Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 43/17), Slovenski filmski 
center, javna agencija Republike Slovenije objavlja na-
slednja javna razpisa (v nadaljevanju: javni razpis):

– Redni letni javni razpis za sofinanciranje re-
alizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih 
projektov za leto 2018;

– Redni letni javni razpis za sofinanciranje ra-
zvoja animiranih, celovečernih igranih in celove-
černih dokumentarnih filmskih projektov za leto 
2018.

Besedila navedenih javnih razpisov bodo od dne 
31. 8. 2018 dalje objavljena na spletnem mestu Slo-
venskega filmskega centra, javne agencije Republike 
Slovenije: www.sfc.si, v zavihku javni razpisi.

Slovenski filmski center,
javna agencija Republike Slovenije

Št. 014-11/2014-117 Ob-2724/18
Na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega sklada 

malega gospodarstva Goriške (Časopis OKO, Uradne 
objave, št. 14/2003 in Uradni list RS, št. 21/16) in Splo-
šnih pogojev poslovanja Javnega sklada malega gospo-
darstva Goriške za gospodarstvo (spletna stran: www.
jsmg-goriska.com) objavlja Javni sklad malega gospo-
darstva Goriške

javni razpis
neposrednih dolgoročnih investicijskih posojil  

za pospeševanje razvoja gospodarstva na 
območju Mestne občine Nova Gorica ter občin 

Brda, Kanal ob Soči, Miren - Kostanjevica, Renče - 
Vogrsko in Šempeter - Vrtojba

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so neposredna dolgoročna investi-

cijska posojila za pospeševanje razvoja v mikro, malih in 
srednjih podjetjih na območju občin ustanoviteljic Javne-
ga sklada malega gospodarstva Goriške.

http://www.sfc.si
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Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij pri 
investicijah, ki so potrebne za izvedbo novih projektov, 
katerih cilj je ohranjanje obstoječih delovnih mest in 
odpiranje novih zaposlitev, izboljšanje tržnega položa-
ja, prodor na nove trge ter širitev in obnova dejavnosti.

Skupna višina razpisanih sredstev je 750.000 EUR.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja 

podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), 
ki so posojilno sposobna in opravljajo gospodarsko 
dejavnost na območju občin ustanoviteljic Javnega 
sklada ter ustrezajo kriterijem za mikro, mala in sre-
dnja podjetja.

V okvir mikro, malih in srednjih podjetij sodijo podje-
tja, ki imajo najmanj 1 zaposlenega in manj kot 250 za-
poslenih ter letni promet, ki ne presega 50 miljonov EUR 
in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. 
Podlagi za pridobitev podatkov o višini letnega prometa 
in bilančne vsote sta bilanca stanja na dan 31. 12. pre-
teklega leta in izkaz poslovnega izida za preteklo leto.

Za izpolnjevanje pogoja vsaj 1 zaposlenega v pod-
jetju se število zaposlenih preverja z izjavo o številu za-
poslenih. Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega 
za polni delovni čas na zadnji dan preteklega meseca 
glede na mesec oddaje vloge na Javni sklad. Za potre-
be tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi 
samostojni podjetnik, če je to njegova edina podlaga za 
zavarovanje, in direktor enoosebne družbe z omejeno 
odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju, v kolikor je ta 
direktor hkrati tudi lastnik te družbe.

Prijavitelji morajo imeti sedež podjetja na območju 
Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal 
ob Soči, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - 
Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba. Investicija mora 
biti izvedena na področju navedenih občin.

Do pridobitve sredstev niso upravičena podjetja:
– ki delujejo v izločenih sektorjih:
a) ribištvo in akvakultura;
b) pridelava kmetijskih proizvodov;
c) predelava in trženje kmetijskih proizvodov (samo 

v primerih, kadar je znesek pomoči določen na podlagi 
cene oziroma količine proizvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno pod-
jetje, ter kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne proizvajalce);

d) cestnoprometni sektor (v kolikor gre za nabavo 
vozil ali delov vozil za cestni prevoz tovora);

– za dejavnosti, povezane z izvozom, če je pomoč 
neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpo-
stavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi 
tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– za pomoč, ki je pogojena s prednostno rabo do-
mačih proizvodov pred uvoženimi;

– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči;

– ki so v težavah, po določbah Zakona o pomoči 
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v 
težavah (Uradni list RS, št. 44/07, UPB2);

– katerih obveznosti iz že prejetih posojil presega-
jo 60 % zgornje meje vrednosti za posojila, določene v 
Splošnih pogojih poslovanja za gospodarstvo;

– imajo neporavnane davčne obveznosti do Repub-
like Slovenije;

– ki nimajo v celoti izpolnjenih zapadlih finančnih 
in drugih obveznosti do Javnega sklada malega gospo-
darstva Goriške;

– podjetja, ki so v več kot 25 % javni lasti;
– ki izkazujejo bilančno izgubo za preteklo leto;

– ki ne zagotavljajo zakonsko predpisane višine 
osnovnega kapitala (g.d.) oziroma izkazujejo terjatve 
do podjetnika (s.p.);

– za nakupe med povezanimi osebami (več kot 
50 % lastniški delež oziroma delež glasovalnih pravic 
ali sorodstveno razmerje) ali vlaganja v drugo pravno 
oziroma fizično osebo pod netržnimi pogoji;

– prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva za 
isto investicijo.

2.2. Pomoč de minimis
Posojila sklada predstavljajo pomoč de mini-

mis, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe komisije (ES) 
št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči 
de minimis (Uradni list EU L 352/1 z dne 24. 12. 2013) 
ter mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme 
de minimis pomoči, št. priglasitve: M001-5628849-2014.

Višina pomoči de minimis
Skupna višina pomoči, dodeljene »enotnemu pod-

jetju«, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh 
proračunskih let (predhodni dve proračunski leti in te-
koče proračunsko leto) ne glede na to, iz katerih javnih 
virov (občina, država ali mednarodni viri) je pomoč do-
deljena. V kolikor gre za »enotno podjetje«, ki deluje v 
cestnoprometnem sektorju, dodeljena pomoč v obdobju 
treh proračunskih let ne sme presegati 100.000 EUR.

Za namene tega razpisa pojem »enotno podjetje« 
pomeni vsa podjetja, ki so med seboj povezana oziroma 
so najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničar-
jev ali družbenikov drugega podjetja;

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v družbeni pogodbi ali 
statutu;

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik navedenega 
podjetja in na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki samo nadzoruje večino glasovalnih pravic 
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk od 
a) do d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako 
veljajo za enotno podjetje.

Skupaj s pomočjo de minimis se v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški ne sme dodeliti še druga državna 
pomoč!

Pomoč je dodeljena z dnem izdaje odločbe oziroma 
sklenitve pogodbe.

Prosilec se na razpis lahko prijavi samo z eno 
vlogo!

2.3. Osnovni pogoji za pridobitev pomoči:
– Ohranitev obstoječih delovnih mest – preverja se 

uresničitev napovedi o zaposlitvah!
– Zagotovljena likvidnost za dobo trajanja posojila 

in zaprta finančna konstrukcija za izvedbo projekta.
2.4. Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo 

posojila:
– materialne investicije – stroški za:

– nakup opreme,
– gradnjo (novogradnjo ali adaptacijo) in/ali na-

kup poslovnega prostora,
– komunalno in infrastrukturno opremljanje ze-

mljišč za poslovno dejavnost,
– nakup zemljišč, v neposredni povezavi z name-

nom investicije iz druge in tretje alineje tega odstavka 
(upravičeni stroški za vlaganja v zemljišče lahko znašajo 
največ 10 % vseh upravičenih stroškov);
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– nematerialne investicije – stroški za prenos teh-
nologije v obliki nakupa patentnih pravic, licenc, znanja 
in nepatentiranega tehničnega znanja;

– stroški za obratna sredstva v neposredni povezavi 
z materialno in/ali nematerialno investicijo:

– nakup materiala, surovin, blaga, plačilo storitev.
Upravičeni stroški za obratna sredstva ne smejo 

presegati 15 % vseh upravičenih stroškov.
Med upravičene stroške ne spada nakup prevoznih 

sredstev!
Stroški davka na dodano vrednost niso upravičen 

strošek, razen v primeru, ko prijavitelj nima pravice do 
odbitka vstopnega DDV.

2.5. Posojilni pogoji:
A. Posojila za obstoječa mikro, mala in srednja 

podjetja
Obstoječe mikro in malo podjetje je podjetje, ki je 

registrirano več kot 18 mesecev do dneva vložitve vloge 
in izplačuje plačo vsaj 1 zaposlenemu.

Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med 
viri financiranja najmanj 25 % lastnih sredstev.

Najvišja vrednost posojila: 100.0001 EUR.

2.5. Pogoji koriščenja posojila
Koriščenje posojila je možno po podpisu posojilne 

pogodbe in ureditvi zavarovanja. Sredstva se pravilo-
ma nakažejo na transakcijski račun posojilojemalca za 
namen oziroma upravičene stroške, navedene v vlogi 
na razpis. Upoštevajo se vsi upravičeni stroški, ki so 
nastali od 1. 6. 2018. Rok za zaključek investicije ozi-
roma predložitev dokazil o namenski porabi posojila 
je odvisen od narave projekta in se določi v posojilni 
pogodbi.

Posojilo ni namenjeno refundaciji dolgoročnega 
bančnega kredita ali leasinga!

3. Merila za izbor končnih prejemnikov posojil
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale 

pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom 
javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sred-
stev na osnovi meril, ki so sestavni del razpisne doku-
mentacije.

Merila za ocenjevanje vloge so:
– Kvantitativna merila: projekcija zaposlitev v času 

od 1 leta do 3 let po realizaciji projekta, bonitetna ocena 
vlagatelja S.BON-1 AJPES in finančni kazalniki.

– Kvalitativna merila: ocena na podlagi vloge, ki 
prikazuje ekonomsko upravičenost razvojnega projekta 
glede na situacijo na trgu ter realnost izvedbe projekta 
ob upoštevanju finančnega položaja podjetja. Komisija 
lahko pri končni odločitvi upošteva tudi dodatne ele-
mente, kot so npr. osebna predstavitev prijavitelja in/ali 
ogled podjetja.

– Zavarovanje: stvarno in realno zavarovanje glede 
na višino posojila.

Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

Vloga, ki je iz kvantitavne ocene (A) prejela 50 ali 
več točk od možnih 100 točk, preide v kvalitativno oce-
njevanje (B).

V primeru, da je vloga prejela manj kot 50 točk iz 
kvantitativne ocene, takoj pridobi negativno mnenje in 
kot taka ne more pridobiti posojila Javnega sklada.

V okviru kvalitativne ocene vloga pridobi pozitivno 
ali negativno mnenje.

V primeru, da sredstva v razpisnem roku ne zado-
ščajo za vse obdelane vloge s pozitivnim mnenjem, se 
sredstva dodelijo tistim vlogam, ki dosežejo več točk po 
kvantitativnih merilih. V kolikor več vlog doseže enako 
število točk iz kvantitativnih meril, se prednostno obrav-
nava vloge, ki so prejele več točk iz merila o projekciji 
zaposlitev v času od 1 leta do 3 let po realizaciji projekta.

V kolikor več vlog doseže enako število točk iz 
kvantitativnih meril in projekcije zaposlitev, se sredstva 
dodelijo vlogam, ki jih strokovna komisija oceni kot per-
spektivnejše.

4. Vsebina vloge za neposredno posojilo
Prijavitelji predložijo:
1. Prijavni obrazec za podjetniške investicije 

(obr. 1-INV).
2. Poslovni načrt (samo za investicije nad 

50.000 EUR).
3. Dokazila glede na vrsto investicije:
– nakup opreme – pred(račun) ali kupoprodajna 

(pred)pogodba;
– nakup zemljišča – lokacijska informacija in kupo-

prodajna (pred)pogodba;
– komunalno opremljanje zemljišča – lokacijska in-

formacija in (pred)račun oziroma (pred)pogodba;
– nakup poslovnega prostora – kupoprodajna 

(pred)pogodba;
– gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov – lo-

kacijska informacija oziroma gradbeno dovoljenje ter 
1  Maksimalna višina posojila je ½ letnih prihodkov od 

prodaje v preteklem letu oziroma 100.000 EUR.

Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR.
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera 

je 0 %.
Odplačilna doba posojila:
– 6 let z 1 letom moratorija (moratorij je vključen v 

odplačilno dobo) ali
– 9 let z 1 letom moratorija (moratorij je vključen v 

odplačilno dobo).
Zavarovanje posojila: pri zavarovalnici, z bančno 

garancijo, z zastavo nepremičnine ali drugim ustreznim 
instrumentom zavarovanja oziroma s kombinacijo le-teh, 
če nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih 
obveznosti.

Vrednost zastavljene nepremičnine ne sme biti nižja 
od 2-kratne vrednosti odobrenega posojila!

Stroški: Javni sklad ne zaračunava stroškov odobri-
tve, vodenja ali predčasnega odplačila posojila. Stroške 
zavarovanja posojila v celoti poravna posojilojemalec 
po tržni tarifi.

B. Posojila za mikro in mala podjetja s statusom 
začetnika

Podjetje s statusom začetnika je podjetje, ki ni re-
gistrirano več kot 18 mesecev do dneva vložitve vloge, 
izplačuje plačo vsaj 1 zaposlenemu in lahko pridobi 
obrazec S.BON-1.

Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med 
viri financiranja najmanj 25 % lastnih sredstev.

Najvišja vrednost posojila: 20.000 EUR.
Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR.
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera 

je 0 %.
Odplačilna doba posojila: 6 let z 1 letom moratorija 

(moratorij je vključen v odplačilno dobo).
Zavarovanje posojila: pri zavarovalnici, z bančno 

garancijo, z zastavo nepremičnine ali drugim ustreznim 
instrumentom zavarovanja oziroma s kombinacijo le-teh, 
če nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih 
obveznosti.

Vrednost zastavljene nepremičnine ne sme biti nižja 
od 2-kratne vrednosti odobrenega posojila!

Stroški: Javni sklad ne zaračunava stroškov odobri-
tve, vodenja ali predčasnega odplačila posojila. Stroške 
zavarovanja posojila v celoti poravna posojilojemalec 
po tržni tarifi.
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(pred)račun investicije oziroma (pred)pogodba z izva-
jalcem gradbenih del;

– nakup patenta, licence in drugih pravic – kupopro-
dajna (pred)pogodba;

– obratna sredstva – (pred)račun, (pred)pogodba.
4. Dokazilo GURS-a o vrednosti nepremičnine, ki 

bo predmet zastavitve, in/ali kupoprodajna pogodba 
in/ali cenitev nepremičnine (oddajo samo prijavitelji, ki 
bodo urejali zavarovanje posojila z zastavo nepremič-
nine).

5. Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida in Izkaz 
bilančnega dobička/izgube za preteklo leto, oddani na 
AJPES.

6. Bonitetna dokazila S.BON-1 (datum izdaje boni-
tetnega dokazila ne sme biti starejši od 60 dni glede na 
datum oddaje vloge):

– za vloge, oddane na prijavne roke do 15. 3. 
2019, mora podjetje predložiti S.BON-1 na podlagi le-
tnega poročila za leto 2017,

– za vloge, oddane na prijavne roke od 20. 5. 
2019 dalje, mora podjetje predložiti S.BON-1 na podlagi 
letnega poročila za leto 2018.

7. Potrdilo FURS o plačanih davkih, ki ni starejše 
od 30 dni.

8. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na zadnji 
dan preteklega meseca glede na mesec prijave (obr. 2).

9. Popisni list prejetih in še neodplačanih posojil, 
potrjen s strani bank oziroma leasingodajalca (obr. 3).

10. Izjava o povezanih podjetjih – enotno podjetje 
(obr. 4).

11. Izjava o kumulaciji pomoči (obr. 5).
12. Izjava o združitvi, pripojitvi ali razdružitvi podjetij 

(obr. 6).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od 

št. 1 do št. 12!
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno doku-

mentacijo, pojasnila in opravi ogled.
5. Roki za prijavo in odločanje
Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do 

dneva skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu 
oziroma najkasneje do vključno 30. 8. 2019. V primeru, 
da se bodo sredstva porabila pred 30. 8. 2019, bo Jav-
ni sklad objavil zaprtje razpisa na svoji spletni strani. 
Vloge, ki bodo prispele po 30. 8. 2019 ali objavi zaprtja 
razpisa, se kot prepozne zavržejo.

V kolikor se sredstva ne bodo v celoti porabila, 
se lahko prerazporedijo na druge razpise Javnega 
sklada.

Roki za prijavo so: 28. 9. 2018, 2. 11. 2018, 4. 1. 
2019, 15. 3. 2019, 20. 5. 2019, 30. 8. 2019 oziroma do 
porabe sredstev.

Prijavitelji morajo vlogo oddati osebno ali poslati po 
pošti kot priporočeno pošiljko. Če se vloga pošlje pri-
poročeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, 
šteje dan oddaje na pošto; v primeru osebne izročitve 
vloge, se za pravočasno šteje vloga, ki je bila oddana v 
glavno pisarno najkasneje na zadnji dan prijave.

Komisija bo obravnavala vse popolne in ustrezne 
vloge ter podala predlog direktorici v odločanje. Direk-
torica bo sprejela odločitev najkasneje v 60 dneh od 
posameznega roka za prijavo.

Vlagatelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo po-
zvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku 
(največ 5 dni), se zavržejo.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletni strani Javnega sklada malega 
gospodarstva Goriške.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na Javnem 
skladu in spletnem naslovu www.jsmg-goriska.com.

Informacije v zvezi z razpisom dobijo prosilci na se-
dežu Javnega sklada ali po telefonu na številkah 05/33-
50-173 in 33-50-361.

Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov Javni 
sklad malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1, 
5000 Nova Gorica, s pripisom: Ne odpiraj – Razpis 
neposrednih posojil 2018 – gospodarstvo investicije, 
ali osebno oddajte v glavno pisarno Mestne občine 
Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, soba 
št. 36/I. nadstr.

Javni sklad malega gospodarstva Goriške

Št. 014-11/2014-117 Ob-2725/18
Na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega sklada 

malega gospodarstva Goriške (Časopis OKO, Uradne 
objave, št. 14/2003 in Uradni list RS, št. 21/16) in Splo-
šnih pogojev poslovanja Javnega sklada malega gospo-
darstva Goriške za gospodarstvo (spletna stran: www.
jsmg-goriska.com) objavlja Javni sklad malega gospo-
darstva Goriške

javni razpis
 neposrednih dolgoročnih posojil za razvojne 

projekte na področju gospodarstva na območju 
Mestne občine Nova Gorica in občin Brda, Kanal 
ob Soči, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko  

in Šempeter - Vrtojba
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so neposredna dolgoročna poso-

jila za pospeševanje razvoja v mikro, malih in srednjih 
podjetjih na območju občin ustanoviteljic Javnega skla-
da malega gospodarstva Goriške.

Namen javnega razpisa je spodbujanje razvojnih 
projektov, ki bodo podjetjem omogočili ohranjanje ob-
stoječih delovnih mest in nove zaposlitve, ohranjanje in 
povečanje tržnega deleža ter vstop na nove trge.

Skupna višina razpisanih sredstev je 250.000 EUR.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja 

podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki), 
ki so posojilno sposobna in opravljajo gospodarsko 
dejavnost na območju občin ustanoviteljic Javnega 
sklada ter ustrezajo kriterijem za mikro, mala in sre-
dnja podjetja.

V okvir mikro, malih in srednjih podjetij sodijo 
podjetja, ki imajo najmanj 1 zaposlenega in manj kot 
250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 mi-
ljonov EUR in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 43 mi-
lijonov EUR. Podlagi za pridobitev podatkov o višini 
letnega prometa in bilančne vsote sta bilanca stanja na 
dan 31. 12. preteklega leta in izkaz poslovnega izida 
za preteklo leto.

Za izpolnjevanje pogoja vsaj 1 zaposlenega v pod-
jetju se število zaposlenih preverja z izjavo o številu za-
poslenih. Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega 
za polni delovni čas na zadnji dan preteklega meseca 
glede na mesec oddaje vloge na Javni sklad. Za potre-
be tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi 
samostojni podjetnik, če je to njegova edina podlaga za 
zavarovanje, in direktor enoosebne družbe z omejeno 
odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju, v kolikor je ta 
direktor hkrati tudi lastnik te družbe.

Prijavitelji morajo imeti sedež podjetja na območju 
Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal 
ob Soči, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - 
Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba. Projekt mora biti 
izveden na področju navedenih občin.

http://www.jsmg-goriska.com
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Do pridobitve sredstev niso upravičena podjetja:
– ki delujejo v izločenih sektorjih:
a) ribištvo in akvakultura;
b) pridelava kmetijskih proizvodov;
c) predelava in trženje kmetijskih proizvodov (samo 

v primerih, kadar je znesek pomoči določen na podlagi 
cene oziroma količine proizvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno pod-
jetje, ter kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne proizvajalce);

d) cestnoprometni sektor (v kolikor gre za nabavo 
vozil ali delov vozil za cestni prevoz tovora);

– za dejavnosti, povezane z izvozom, če je pomoč 
neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpo-
stavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi 
tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– za pomoč, ki je pogojena s prednostno rabo do-
mačih proizvodov pred uvoženimi;

– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči;

– ki so v težavah, po določbah Zakona o pomoči 
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v 
težavah (Uradni list RS, št. 44/07, UPB2);

– katerih obveznosti iz že prejetih posojil presega-
jo 60 % zgornje meje vrednosti za posojila, določene v 
Splošnih pogojih poslovanja za gospodarstvo;

– imajo neporavnane davčne obveznosti do Repub-
like Slovenije;

– ki nimajo v celoti izpolnjenih zapadlih finančnih 
in drugih obveznosti do Javnega sklada malega gospo-
darstva Goriške;

– podjetja, ki so v več kot 25 % javni lasti;
– ki izkazujejo bilančno izgubo za preteklo leto;
– ki ne zagotavljajo zakonsko predpisane višine 

osnovnega kapitala (g.d.) oziroma izkazujejo terjatve 
do podjetnika (s.p.);

– za nakupe med povezanimi osebami (več kot 
50 % lastniški delež oziroma delež glasovalnih pravic 
ali sorodstveno razmerje) ali vlaganja v drugo pravno 
oziroma fizično osebo pod netržnimi pogoji;

– prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva za 
isti razvojni projekt.

2.2. Pomoč de minimis
Posojila sklada predstavljajo pomoč de mini-

mis, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe komisije (ES) 
št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči 
de minimis (Uradni list EU L 352/1 z dne 24. 12. 2013) 
ter mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme 
de minimis pomoči, št. priglasitve: M001-5628849-2014.

Višina pomoči de minimis
Skupna višina pomoči, dodeljene »enotnemu pod-

jetju«, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh 
proračunskih let (predhodni dve proračunski leti in te-
koče proračunsko leto) ne glede na to, iz katerih javnih 
virov (občina, država ali mednarodni viri) je pomoč do-
deljena. V kolikor gre za »enotno podjetje«, ki deluje v 
cestnoprometnem sektorju, dodeljena pomoč v obdobju 
treh proračunskih let ne sme presegati 100.000 EUR.

Za namene tega razpisa pojem »enotno podjetje« 
pomeni vsa podjetja, ki so med seboj povezana oziroma 
so najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničar-
jev ali družbenikov drugega podjetja;

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-

vedenim podjetjem, ali določbe v družbeni pogodbi ali 
statutu;

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik navedenega 
podjetja in na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki samo nadzoruje večino glasovalnih pravic 
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk od 
a) do d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako 
veljajo za enotno podjetje.

Skupaj s pomočjo de minimis se v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški ne sme dodeliti še druga državna 
pomoč!

Pomoč je dodeljena z dnem izdaje odločbe oziroma 
sklenitve pogodbe.

Prosilec se na razpis lahko prijavi samo z eno 
vlogo!

2.3. Osnovni pogoji za pridobitev pomoči:
– Ohranitev obstoječih delovnih mest – preverja se 

uresničitev napovedi o zaposlitvah!
– Zagotovljena likvidnost za dobo trajanja posojila 

in zaprta finančna konstrukcija za izvedbo projekta.
2.4. Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo 

posojila:
– Nakup storitev, povezanih z razvojnim projektom:

– patentnih pravic,
– licenc,
– študij,
– izobraževanj, ki jih narekujejo potrebe projekta,
– zunanji razvoj in testiranja.

– Nakup materiala, ki je potreben za izvedbo ra-
zvojnega projekta (sem ne sodi pisarniški material in 
podobno).

– Stroški najema opreme, ki izhajajo iz potreb ra-
zvojnega projekta.

– Strošek plač osebja, zaposlenega na projektu 
(bruto plača in strošek delodajalca). Strošek bruto pla-
če bo priznan v maksimalni višini 1.600 EUR oziroma 
v višini bruto plače, navedene v pogodbi o zaposlitvi, v 
kolikor je ta nižja od 1.600 EUR.

Obdobje nastanka stroškov: 12 mesecev od datu-
ma podpisa posojilne pogodbe.

Stroški davka na dodano vrednost niso upravičen 
strošek, razen v primeru, ko prijavitelj nima pravice do 
odbitka vstopnega DDV.

Nakup storitev in materiala ter najem opreme je 
dovoljen le od tretjih oseb1 po tržnih pogojih!

1  Tretja oseba ne sme biti več kot 50 % povezana (la-
stniški delež) s podjetjem upravičencem/prijaviteljem.

2.5. Posojilni pogoji
Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med 

viri financiranja najmanj 30 % lastnih sredstev.
Najvišja vrednost posojila: 50.000 EUR2.

2 Maksimalna višina posojila je ½ letnih prihodkov od 
prodaje v preteklem letu oziroma 50.000 EUR.

Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR.
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera 

je 0 %.
Odplačilna doba posojila: 5 let z 1 letom moratorija 

(moratorij je vključen v odplačilno dobo).
Zavarovanje posojila: pri zavarovalnici, z bančno 

garancijo, z zastavo nepremičnine ali drugim ustreznim 
instrumentom zavarovanja oziroma s kombinacijo le-teh, 
če nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih 
obveznosti.

Vrednost zastavljene nepremičnine ne sme biti nižja 
od 2-kratne vrednosti odobrenega posojila!

Stroški: Javni sklad ne zaračunava stroškov odobri-
tve, vodenja ali predčasnega odplačila posojila. Stroške 



Stran 1788 / Št. 58 / 31. 8. 2018 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

zavarovanja posojila v celoti poravna posojilojemalec 
po tržni tarifi.

2.6. Pogoji koriščenja posojila
Koriščenje posojila je možno po podpisu posojilne 

pogodbe in ureditvi zavarovanja. Sredstva se nakažejo 
na transakcijski račun posojilojemalca za namen ozi-
roma upravičene stroške, navedene v vlogi na razpis.

Upoštevajo se vsi upravičeni stroški, nastali v obdo-
bju 12 mesecev od podpisa posojilne pogodbe.

Rok za predložitev dokazil o namenski porabi poso-
jila se določi v posojilni pogodbi.

Posojilo ni namenjeno refundaciji dolgoročnega 
bančnega kredita ali leasinga!

3. Merila za izbor končnih prejemnikov posojil
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale 

pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom 
javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sred-
stev na osnovi meril, ki so sestavni del razpisne doku-
mentacije.

Merila za ocenjevanje vloge so:
– Kvantitativna merila: projekcija zaposlitev v času 

od 1 leta do 3 let po realizaciji projekta, bonitetna ocena 
vlagatelja S.BON-1 AJPES in finančni kazalniki.

– Kvalitativna merila: ocena na podlagi vloge, ki 
prikazuje ekonomsko upravičenost razvojnega projekta 
glede na situacijo na trgu ter realnost izvedbe projekta 
ob upoštevanju finančnega položaja podjetja. Komisija 
lahko pri končni odločitvi upošteva tudi dodatne ele-
mente, kot so npr. osebna predstavitev prijavitelja in/ali 
ogled podjetja.

– Zavarovanje: stvarno in realno zavarovanje glede 
na višino posojila.

Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

Vloga, ki je iz kvantitavne ocene (A) prejela 50 ali 
več točk od možnih 100 točk, preide v kvalitativno oce-
njevanje (B).

V primeru, da je vloga prejela manj kot 50 točk iz 
kvantitativne ocene, takoj pridobi negativno mnenje in 
kot taka ne more pridobiti posojila Javnega sklada.

V okviru kvalitativne ocene vloga pridobi pozitivno 
ali negativno mnenje.

V primeru, da sredstva v razpisnem roku ne zado-
ščajo za vse obdelane vloge s pozitivnim mnenjem, se 
sredstva dodelijo tistim vlogam, ki dosežejo več točk po 
kvantitativnih merilih. V kolikor več vlog doseže enako 
število točk iz kvantitativnih meril, se prednostno obrav-
nava vloge, ki so prejele več točk iz merila o projekciji 
zaposlitev v času od 1 leta do 3 let po realizaciji projekta.

V kolikor več vlog doseže enako število točk iz 
kvantitativnih meril in projekcije zaposlitev, se sredstva 
dodelijo vlogam, ki jih strokovna komisija oceni kot per-
spektivnejše.

4. Vsebina vloge za neposredno posojilo
Prijavitelji predložijo:
1. Prijavni obrazec za razvojne projekte (obr. 1-RP).
2. Dokazila glede na vrsto stroška:
– Nakup storitev, povezanih z razvojnim projektom:

– nakup patentnih pravic – predračun/ponudba 
in kratko pojasnilo,

– nakup licence – predračun/ponudba in kratko 
pojasnilo,

– nakup študij – predračun/ponudba in kratko 
pojasnilo o namenu študije,

– izobraževanje, ki ga narekujejo potrebe razvoj-
nega projekta – predračun/ponudba izvajalca izobraže-
vanja in kratek opis programa izobraževanja,

– stroški zunanjega razvoja in testiranj – predra-
čun/ponudba izvajalca in kratko pojasnilo.

– Nakup materiala, ki je potreben za izvedbo razvoj-
nega projekta – predračun prodajalca.

– Stroški najema opreme, ki izhajajo iz potreb ra-
zvojnega projekta – predračun najemodajalca in kratko 
pojasnilo, za kaj se bo oprema uporabljala.

– Strošek plač osebja, zaposlenega na projektu – 
poimenski seznam zaposlenih, ki bodo sodelovali na 
projektu, višina bruto plače posameznika (upoštevaje 
max. višino 1.600 EUR) in prispevkov delodajalca na 
plačo, časovno obdobje dela na projektu po posame-
zniku. Za vsakega zaposlenega je potrebno priložiti 
veljavno pogodbo o zaposlitvi in prijavo v zavarovanje 
(fotokopija obrazca M1).

3. Dokazilo Gurs-a o vrednosti nepremičnine, ki bo 
predmet zastavitve, in/ali kupoprodajna pogodba in/ali 
cenitev nepremičnine (oddajo samo prijavitelji, ki bodo 
urejali zavarovanje posojila z zastavo nepremičnine).

4. Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida in Izkaz 
bilančnega dobička/izgube za preteklo leto, oddani na 
AJPES.

5. Bonitetna dokazila S.BON-1 (datum izdaje boni-
tetnega dokazila ne sme biti starejši od 60 dni glede na 
datum oddaje vloge).

6. Potrdilo FURS o plačanih davkih, ki ni starejše 
od 30 dni.

7. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na zadnji 
dan preteklega meseca glede na mesec prijave (obr. 2).

8. Popisni list prejetih in še neodplačanih posojil, 
potrjen s strani bank oziroma leasingodajalca (obr. 3).

9. Izjava o povezanih podjetjih – enotno podjetje 
(obr. 4).

10. Izjava o kumulaciji pomoči (obr. 5).
11. Izjava o združitvi, pripojitvi ali razdružitvi podjetij 

(obr. 6).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od 

št. 1 do št. 11!
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno doku-

mentacijo, pojasnila in opravi ogled.
5. Rok za prijavo in odločanje
Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do 

dneva skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu 
oziroma najkasneje do vključno 30. 8. 2019. V primeru, 
da se bodo sredstva porabila pred 30. 8. 2019, bo Jav-
ni sklad objavil zaprtje razpisa na svoji spletni strani. 
Vloge, ki bodo prispele po 30. 8. 2019 ali objavi zaprtja 
razpisa, se kot prepozne zavržejo.

V kolikor se sredstva ne bodo v celoti porabila, se 
lahko prerazporedijo na druge razpise Javnega sklada.

Roki za prijavo so: 28. 9. 2018, 2. 11. 2018, 4. 1. 
2019, 15. 3. 2019, 20. 5. 2019, 30. 8. 2019 oziroma do 
porabe sredstev.

Prijavitelji morajo vlogo oddati osebno ali poslati po 
pošti kot priporočeno pošiljko. Če se vloga pošlje pri-
poročeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, 
šteje dan oddaje na pošto; v primeru osebne izročitve 
vloge, se za pravočasno šteje vloga, ki je bila oddana v 
glavno pisarno najkasneje na zadnji dan prijave.

Komisija bo obravnavala vse popolne in ustrezne 
vloge ter podala predlog direktorici v odločanje. Direk-
torica bo sprejela odločitev najkasneje v 60 dneh od 
posameznega roka za prijavo.

Vlagatelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo po-
zvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku 
(največ 5 dni), se zavržejo.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletni strani Javnega sklada malega 
gospodarstva Goriške.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na Javnem 
skladu in spletnem naslovu www.jsmg-goriska.com.

http://www.jsmg-goriska.com
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Informacije v zvezi z razpisom dobijo prosilci na se-
dežu Javnega sklada ali po telefonu na številkah 05/33-
50-173 in 33-50-361.

Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov Javni 
sklad malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1, 
5000 Nova Gorica, s pripisom: Ne odpiraj – Razpis ne-
posrednih posojil 2018 – gospodarstvo razvojni projekti, 
ali osebno oddajte v glavno pisarno Mestne občine Nova 
Gorica, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, soba št. 36/I. 
nadstr.

Javni sklad malega gospodarstva Goriške

Št. 014-11/2014-117 Ob-2726/18
Na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega sklada 

malega gospodarstva Goriške (Časopis OKO, Uradne 
objave, št. 14/2003 in Uradni list RS, št. 21/16) in Splo-
šnih pogojev poslovanja Javnega sklada malega gospo-
darstva Goriške za gospodarstvo (spletna stran: www.
jsmg-goriska.com) objavlja Javni sklad malega gospo-
darstva Goriške

javni razpis
neposrednih dolgoročnih mikroposojil za mikro  

in mala podjetja na področju gospodarstva  
na območju Mestne občine Nova Gorica in občin 

Brda, Kanal ob Soči, Miren - Kostanjevica, Renče - 
Vogrsko in Šempeter - Vrtojba

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so neposredna dolgoročna poso-

jila za pospeševanje razvoja v mikro in malih podjetjih 
na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada malega 
gospodarstva Goriške.

Namen javnega razpisa je omogočiti mikro in malim 
podjetjem lažji dostop do ugodnih virov financiranja za 
tekoče poslovanje, investicijska vlaganja, razvoj in rast 
podjetij.

Skupna višina razpisanih sredstev je 150.000 EUR.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja 

(gospodarske družbe, samostojni podjetniki), ki so po-
sojilno sposobna in opravljajo gospodarsko dejavnost na 
območju občin ustanoviteljic Javnega sklada ter ustre-
zajo kriterijem za mikro in mala podjetja.

V okvir mikro in malih podjetij po tem razpisu so-
dijo podjetja, ki imajo najmanj 1 zaposlenega in največ 
50 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 8 miljonov 
EUR in/ali bilančno vsoto, ki ne presega 4 milijonov EUR. 
Podlagi za pridobitev podatkov o višini letnega prometa in 
bilančne vsote sta bilanca stanja na dan 31. 12. pretekle-
ga leta in izkaz poslovnega izida za preteklo leto.

Za izpolnjevanje pogoja vsaj 1 zaposlenega v pod-
jetju se število zaposlenih preverja z izjavo o številu za-
poslenih. Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega 
za polni delovni čas na zadnji dan preteklega meseca 
glede na mesec oddaje vloge na Javni sklad. Za potre-
be tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi 
samostojni podjetnik, če je to njegova edina podlaga za 
zavarovanje, in direktor enoosebne družbe z omejeno 
odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju, v kolikor je ta 
direktor hkrati tudi lastnik te družbe.

Prijavitelji morajo imeti sedež podjetja na območju 
Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal 
ob Soči, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Renče - 
Vogrsko ali Občine Šempeter - Vrtojba. Investicija mora 
biti izvedena na področju navedenih občin.

Do pridobitve sredstev niso upravičena podjetja:
– ki delujejo v izločenih sektorjih:

a) ribištvo in akvakultura;
b) pridelava kmetijskih proizvodov;
c) predelava in trženje kmetijskih proizvodov (samo 

v primerih, kadar je znesek pomoči določen na podlagi 
cene oziroma količine proizvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno pod-
jetje, ter kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne proizvajalce);

d) cestnoprometni sektor (v kolikor gre za nabavo 
vozil ali delov vozil za cestni prevoz tovora);

– za dejavnosti, povezane z izvozom, če je pomoč 
neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpo-
stavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi 
tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– za pomoč, ki je pogojena s prednostno rabo do-
mačih proizvodov pred uvoženimi;

– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči;

– ki so v težavah, po določbah Zakona o pomoči 
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v 
težavah (Uradni list RS, št. 44/07, UPB2);

– katerih obveznosti iz že prejetih posojil presega-
jo 60 % zgornje meje vrednosti za posojila, določene v 
Splošnih pogojih poslovanja za gospodarstvo;

– imajo neporavnane davčne obveznosti do Repub-
like Slovenije;

– ki nimajo v celoti izpolnjenih zapadlih finančnih 
in drugih obveznosti do Javnega sklada malega gospo-
darstva Goriške;

– podjetja, ki so v več kot 25 % javni lasti;
– ki izkazujejo bilančno izgubo za preteklo leto;
– ki ne zagotavljajo zakonsko predpisane višine 

osnovnega kapitala (g.d.) oziroma izkazujejo terjatve 
do podjetnika (s.p.);

– za nakupe med povezanimi osebami (več kot 
50 % lastniški delež oziroma delež glasovalnih pravic 
ali sorodstveno razmerje) ali vlaganja v drugo pravno 
oziroma fizično osebo pod netržnimi pogoji;

– prejemniki, ki so pri skladu že prejeli sredstva za 
isti projekt.

2.2. Pomoč de minimis
Posojila sklada predstavljajo pomoč de mini-

mis, ki se dodeljuje na podlagi Uredbe komisije (ES) 
št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči 
de minimis (Uradni list EU L 352/1 z dne 24. 12. 2013) 
ter mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme 
de minimis pomoči, št. priglasitve: M001-5628849-2014.

Višina pomoči de minimis
Skupna višina pomoči, dodeljene »enotnemu pod-

jetju«, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh 
proračunskih let (predhodni dve proračunski leti in te-
koče proračunsko leto) ne glede na to, iz katerih javnih 
virov (občina, država ali mednarodni viri) je pomoč do-
deljena. V kolikor gre za »enotno podjetje«, ki deluje v 
cestnoprometnem sektorju, dodeljena pomoč v obdobju 
treh proračunskih let ne sme presegati 100.000 EUR.

Za namene tega razpisa pojem »enotno podjetje« 
pomeni vsa podjetja, ki so med seboj povezana oziroma 
so najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničar-
jev ali družbenikov drugega podjetja;

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v družbeni pogodbi ali 
statutu;
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d) podjetje, ki je delničar ali družbenik navedenega 
podjetja in na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki samo nadzoruje večino glasovalnih pravic 
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk od 
a) do d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako 
veljajo za enotno podjetje.

Skupaj s pomočjo de minimis se v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški ne sme dodeliti še druga državna 
pomoč!

Pomoč je dodeljena z dnem izdaje odločbe oziroma 
sklenitve pogodbe.

Prosilec se na razpis lahko prijavi samo z eno 
vlogo!

2.3. Osnovni pogoji za pridobitev pomoči:
– Ohranitev obstoječih delovnih mest – preverja se 

uresničitev napovedi o zaposlitvah!
– Zagotovljena likvidnost za dobo trajanja posojila 

in zaprta finančna konstrukcija za izvedbo projekta.
2.4. Upravičeni stroški, za katere se dodeljujejo 

posojila:
– Izdatki za materialne investicije:

– nakup opreme,
– gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov.

– Izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga.
– Izdatki za nakup storitev.
– Izdatki za plače (bruto plača zaposlenega in stro-

šek delodajalca) – največ do višine 50 % zneska poso-
jila.

Obdobje nastanka stroškov: 12 mesecev od datu-
ma podpisa posojilne pogodbe.

Stroški davka na dodano vrednost niso upravičen 
strošek, razen v primeru, ko prijavitelj nima pravice do 
odbitka vstopnega DDV.

Nakupi so dovoljeni le od tretjih oseb1 po tržnih 
pogojih!

Rok za predložitev dokazil o namenski porabi poso-
jila se določi v posojilni pogodbi.

Posojilo ni namenjeno refundaciji dolgoročnega 
bančnega kredita ali leasinga!

3. Merila za izbor končnih prejemnikov posojil
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale po-

goje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javne-
ga razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na 
osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Merila za ocenjevanje vloge so:
– Kvantitativna merila: projekcija zaposlitev v času 

od 1 leta do 3 let po realizaciji projekta, bonitetna ocena 
vlagatelja S.BON-1 AJPES in finančni kazalniki.

– Kvalitativna merila: ocena na podlagi vloge, ki 
prikazuje ekonomsko upravičenost projekta glede na 
situacijo na trgu ter realnost izvedbe projekta ob upošte-
vanju finančnega položaja podjetja. Komisija lahko pri 
končni odločitvi upošteva tudi dodatne elemente, kot so 
npr. osebna predstavitev prijavitelja in/ali ogled podjetja.

– Zavarovanje: stvarno in realno zavarovanje glede 
na višino posojila.

Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

Vloga, ki je iz kvantitavne ocene (A) prejela 50 ali 
več točk od možnih 100 točk, preide v kvalitativno oce-
njevanje (B).

V primeru, da je vloga prejela manj kot 50 točk iz 
kvantitativne ocene, takoj pridobi negativno mnenje in 
kot taka ne more pridobiti posojila Javnega sklada.

V okviru kvalitativne ocene vloga pridobi pozitivno 
ali negativno mnenje.

V primeru, da sredstva v razpisnem roku ne zado-
ščajo za vse obdelane vloge s pozitivnim mnenjem, se 
sredstva dodelijo tistim vlogam, ki dosežejo več točk po 
kvantitativnih merilih. V kolikor več vlog doseže enako 
število točk iz kvantitativnih meril, se prednostno obrav-
nava vloge, ki so prejele več točk iz merila o projekciji 
zaposlitev v času od 1 leta do 3 let po realizaciji projekta.

V kolikor več vlog doseže enako število točk iz 
kvantitativnih meril in projekcije zaposlitev, se sredstva 
dodelijo vlogam, ki jih strokovna komisija oceni kot per-
spektivnejše.

4. Vsebina vloge za neposredno posojilo
Prijavitelji predložijo:
1. Prijavni obrazec za mikroposojila (obr. 1-MP).
2. Dokazila glede na vrsto stroška:
– Materialne investicije:

– nakup opreme – predračun ali kupoprodajna 
(pred)pogodba;

– gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov – 
lokacijska informacija oziroma gradbeno dovoljenje ter 
predračun investicije oziroma (pred)pogodba z izvajal-
cem gradbenih del.

– Nakup materiala in trgovskega blaga – predračun 
prodajalca.

– Nakup storitev – predračun prodajalca.
– Strošek plač – poimenski seznam zaposlenih. Za 

vsakega zaposlenega je potrebno priložiti veljavno po-
godbo o zaposlitvi in zadnjo obračunano plačo.

3. Dokazilo Gurs-a o vrednosti nepremičnine, ki bo 
predmet zastavitve, in/ali kupoprodajna pogodba in/ali 
cenitev nepremičnine (oddajo samo prijavitelji, ki bodo 
urejali zavarovanje posojila z zastavo nepremičnine).

4. Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida in Izkaz 
bilančnega dobička/izgube za preteklo leto, oddani na 
AJPES.

5. Bonitetna dokazila S.BON-1 (datum izdaje boni-
tetnega dokazila ne sme biti starejši od 60 dni glede na 
datum oddaje vloge):

1 Tretja oseba ne sme biti več kot 50 % povezana (la-
stniški delež) s podjetjem upravičencem/prijaviteljem. 

2.5. Posojilni pogoji
Višina lastnih sredstev: prijavitelji morajo imeti med 

viri financiranja najmanj 25 % lastnih sredstev.
Najvišja vrednost posojila: 25.000 EUR2.

2 Maksimalna višina posojila je ½ letnih prihodkov od 
prodaje v preteklem letu oziroma 25.000 EUR.

Najnižja vrednost posojila: 4.000 EUR.
Obrestna mera za posojilo: letna obrestna mera 

je 0 %.
Odplačilna doba posojila: 4 leta z 1 letom moratorija 

(moratorij je vključen v odplačilno dobo).
Zavarovanje posojila: pri zavarovalnici, z bančno 

garancijo, z zastavo nepremičnine ali drugim ustreznim 
instrumentom zavarovanja oziroma s kombinacijo le-teh, 
če nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih 
obveznosti.

Vrednost zastavljene nepremičnine ne sme biti nižja 
od 2-kratne vrednosti odobrenega posojila!

Stroški: Javni sklad ne zaračunava stroškov odobri-
tve, vodenja ali predčasnega odplačila posojila. Stroške 
zavarovanja posojila v celoti poravna posojilojemalec 
po tržni tarifi.

2.6. Pogoji koriščenja posojila
Koriščenje posojila je možno po podpisu posojilne 

pogodbe in ureditvi zavarovanja. Sredstva se nakažejo 
na transakcijski račun posojilojemalca za namen ozi-
roma upravičene stroške, navedene v vlogi na razpis.

Upoštevajo se vsi upravičeni stroški, nastali v obdo-
bju 12 mesecev od podpisa posojilne pogodbe.
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– za vloge, oddane na prijavne roke do 15. 3. 2019, 
mora podjetje predložiti S.BON-1 na podlagi letnega 
poročila za leto 2017,

– za vloge, oddane na prijavne roke od 20. 5. 2019 
dalje, mora podjetje predložiti S.BON-1 na podlagi letne-
ga poročila za leto 2018.

6. Potrdilo FURS o plačanih davkih, ki ni starejše 
od 30 dni.

7. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na zadnji 
dan preteklega meseca glede na mesec prijave (obr. 2).

8. Popisni list prejetih in še neodplačanih posojil, 
potrjen s strani bank oziroma leasingodajalca (obr. 3) 
oziroma izjava prijavitelja, da nima nobenih posojil.

9. Izjava o povezanih podjetjih – enotno podjetje 
(obr. 4).

10. Izjava o kumulaciji pomoči (obr. 5).
11. Izjava o združitvi, pripojitvi ali razdružitvi podjetij 

(obr. 6).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od 

št. 1 do št. 11!
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno doku-

mentacijo, pojasnila in opravi ogled.
5. Rok za prijavo in odločanje
Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do 

dneva skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu 
oziroma najkasneje do vključno 30. 8. 2019. V primeru, 
da se bodo sredstva porabila pred 30. 8. 2019, bo Jav-
ni sklad objavil zaprtje razpisa na svoji spletni strani. 
Vloge, ki bodo prispele po 30. 8. 2019 ali objavi zaprtja 
razpisa, se kot prepozne zavržejo.

V kolikor se sredstva ne bodo v celoti porabila, se 
lahko prerazporedijo na druge razpise Javnega sklada.

Roki za prijavo so: 28. 9. 2018, 2. 11. 2018, 4. 1. 
2019, 15. 3. 2019, 20. 5. 2019 in 30. 8. 2019 oziroma 
do porabe sredstev.

Prijavitelji morajo vlogo oddati osebno ali poslati po 
pošti kot priporočeno pošiljko. Če se vloga pošlje pri-
poročeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, 
šteje dan oddaje na pošto; v primeru osebne izročitve 
vloge, se za pravočasno šteje vloga, ki je bila oddana v 
glavno pisarno najkasneje na zadnji dan prijave.

Komisija bo obravnavala vse popolne in ustrezne 
vloge ter podala predlog direktorici v odločanje. Direk-
torica bo sprejela odločitev najkasneje v 60 dneh od 
posameznega roka za prijavo.

Vlagatelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo po-
zvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku 
(največ 5 dni), se zavržejo.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletni strani Javnega sklada malega 
gospodarstva Goriške.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na Javnem 
skladu in spletnem naslovu www.jsmg-goriska.com.

Informacije v zvezi z razpisom dobijo prosilci na 
sedežu Javnega sklada ali po telefonu na številkah 
05/33-50-173 in 33-50-361.

Vloge skupaj z dokazili pošljite na naslov Javni 
sklad malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1, 
5000 Nova Gorica, s pripisom: Ne odpiraj – Razpis ne-
posrednih posojil 2018 – gospodarstvo – mikroposojila, 
ali osebno oddajte v glavno pisarno Mestne občine Nova 
Gorica, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, soba št. 36/I. 
nadstr.

Javni sklad malega gospodarstva Goriške

Št. 300-0010/2018 Ob-2729/18
Občina Sevnica na podlagi Odloka o rebalansu B 

proračuna Občine Sevnica za leto 2018 (Uradni list RS, 

št. 44/18), Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Pravilnika 
o podeljevanju štipendij za deficitarne poklice v Občini 
Sevnica (Uradni list RS, št. 43/16) (v nadaljevanju pra-
vilnik), objavlja

javni razpis
za dodelitev štipendij za deficitarne poklice  

v Občini Sevnica za šolsko leto 2018/19
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 

8290 Sevnica.
II. Predmet javnega razpisa, namen in cilj
Občina Sevnica razpisuje 10 štipendij za šolsko leto 

2018/2019 za izobraževanje za pridobitev izobrazbe 
za naslednje deficitarne poklice: kamnosek, izdelovalec 
kovinskih konstrukcij, oblikovalec kovin-orodjar, strojni 
ključavničar, strojni mehanik, elektrikar, avtokaroserist, 
avtoserviser, pek, mesar, slaščičar, gastronomske in 
hotelske storitve (kuhar), natakar, mizar, zidar, klepar- 
krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar- 
črkoslikar, tapetnik, pečar, polagalec keramičnih oblog, 
gozdar, dimnikar, inštalater strojnih instalacij, strojni teh-
nik in lesarski tehnik.

Deficitarni poklici zapisani v slovnični obliki moške-
ga spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enako-
vredno za oba spola.

Štipendije se dodeljujejo posameznikom z na-
menom zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela 
glede na povpraševanje delodajalcev ter spodbujanja 
vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospe-
šujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost 
ter tistih področij izobraževanja, za katere ni dovolj 
zanimanja.

III. Višina razpisanih sredstev in štipendije
Skupna višina razpisanih sredstev znaša 

9.600,00 EUR. Višina mesečne štipendije znaša 
80,00 EUR. Štipendija se izplačuje mesečno za 12 me-
secev v šolskem letu.

Sredstva so zagotovljena v Proračunu Občine Sev-
nica za leto 2018 na proračunski postavki 19440 Štipen-
dijska politika, konto 411799 Druge štipendije.

V kolikor namenska sredstva ne bodo zadoščala 
oziroma bodo presegala razpoložljiva namenska sred-
stva, bo del sredstev z namenom, da se doseže zasta-
vljen cilj javnega razpisa, zagotovljen dodatno iz Prora-
čuna Občine Sevnica za leto 2018.

IV. Pogoji razpisa
Za štipendije za deficitarne poklice v Občini Sevni-

ca zaprosi posameznik, ki izpolnjuje naslednje splošne 
pogoje:

– ima stalno prebivališče na območju Občine Sev-
nica,

– je v šolskem letu 2018/2019 v Republiki Sloveniji 
vpisan v enega od izobraževalnih programov srednje-
ga poklicnega/strokovnega izobraževanja za pridobitev 
poklicev navedenih v 1. točki tega razpisa in ima na tem 
področju pridobljen status dijaka,

– ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne 
registrirane dejavnosti, ni vpisan v evidenco brezposel-
nih oseb pri pristojnem organu oziroma ni poslovodna 
oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega za-
voda,

– hkrati ne prejema kadrovske štipendije, štipendije 
za deficitarne poklice odobrene s strani Javnega sklada 
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije ter 
druge občinske štipendije,

– v šolskem letu 2018/2019 se ne vpisuje ponovno 
v isti letnik,

http://www.jsmg-goriska.com
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– bo na izobraževalnem programu, za katerega 
štipendiranje se prijavlja, pridobil višjo raven izobrazbe 
od že pridobljene,

– je bil v izobraževalni program, za katerega uvelja-
vlja pravico do štipendije, prvič vpisan pred dopolnjenim 
22. letom starosti.

Štipendist mora zgoraj navedene točke izpolnjevati 
celoten čas upravičenosti do štipendije.

V. Razpisna dokumentacija
Vlagatelj mora predložiti:
– v celoti izpolnjen in podpisan Prijavni obrazec 

(tč. 1–tč. 5);
– parafiran vzorec pogodbe (pod tč. 6);
– potrdilo o stalnem prebivališču, ki ne sme biti sta-

rejše od 30 dni od datuma prijave na razpis;
– fotokopijo spričevala šolskega leta 2017/2018; 

če se vlagatelj v šolskem letu 2017/2018 ni izobraževal, 
mora priložiti fotokopijo spričevala zadnjega predhodne-
ga šolskega leta, ki ga je opravljal;

– original potrdilo o vpisu vlagatelja za šolsko leto 
2018/2019, iz katerega je razvidno, da je vlagatelj prvič 
vpisan v letnik oziroma potrjen obrazec Potrdilo o vpisu 
(pod tč. 5) s strani šole o vpisu vlagatelja v šolsko leto 
2018/2019;

– potrdilo oziroma dokument, ki izkazuje, da je 
bil vlagatelj prvič vpisan v izobraževalni program pred 
22. letom, v kolikor je ob oddaji vloge za štipendijo sta-
rejši od 22 let;

– fotokopijo obeh strani bančne kartice, osebnega 
računa ali prve strani hranilne knjižice.

VI. Izbirni postopek in merila za dodelitev sredstev
Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje 

javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja 
tega pravilnika in javnega razpisa izbrani po nasle-
dnjem merilu: višja povprečna ocena v zaključnem 
razredu osnovne šole oziroma predhodnem zaključe-
nem letniku.

Če ima več vlagateljev enako povprečno oceno 
v zaključnem razredu osnovne šole oziroma predho-
dnem zaključenem letniku in skupna višina štipendij za 
te vlagatelje presega zastavljen cilj javnega razpisa, se 
štipendija podeli tudi vsem vlagateljem v skupini z enako 
povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole 
oziroma predhodnem zaključenem letniku, s tem da se 
višina štipendija sorazmerno zmanjša glede na razpisa-
na sredstva vsem prejemnikom.

Če prejete vloge vlagateljev, ki izpolnjujejo pogo-
je, ne presegajo zastavljenega cilja javnega razpisa 
vrednosti razpisanih sredstev, se vloge vlagateljev ne 
razvrščajo po merilih, štipendija pa se dodeli vsem vla-
gateljem, ki izpolnjujejo pogoje.

Prijave, ki so prispele v roku, obravnava komisija, ki 
pripravi predlog za izbor. Strokovna komisija, imenovana 
s sklepom župana, bo vloge odprla do 22. 10. 2018, v 
prostorih Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno.

Če komisija ugotovi, da je potrebno prijavo do-
polniti, po zaključku zbiranja prijav, obvesti vlagatelja 
o pomanjkljivostih in ga pozove, da prijavo dopolni v 
8 dneh. Če prosilec v tem roku prijave ne dopolni, se 
prijava zavrže.

O dodelitvi sredstev vlagateljem po tem pravilniku 
na predlog komisije odloča pooblaščena oseba. Prijavi-
telji bodo z izidom javnega razpisa pisno seznanjeni s 
sklepom najpozneje v roku 30 dni od dne, od katerega 
se šteje, da je vložena zadnja popolna vloga, med vsemi 
na javni razpis prispelimi pravočasnimi vlogami.

Zoper odločitev iz prejšnjega stavka lahko vlagatelj 
vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. 
Odločitev župana je dokončna.

Sklepanje pogodb z izbranimi štipendisti se opravi 
v 15 dneh od dokončnosti sklepa o izboru. Če kateri od 
štipendistov v roku 15 dni od vročitve pogodbe le-te ne 
podpiše, se šteje, da odstopa od pogodbe.

VII. Obveznosti štipendista
Štipendist je v času trajanja pogodbe dolžan Občini 

Sevnica v roku 8 dni od nastanka spremembe, ki bi lahko 
vplivala na štipendijsko razmerje, oziroma od takrat, ko 
je zanjo izvedel, sporočiti vsako spremembo, zlasti pa:

– prekinitev ali zaključek izobraževanja,
– spremembo vrste in področje izobraževanja,
– sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma začetek 

opravljanja samostojne registrirane dejavnosti,
– spremembo stalnega prebivališča,
– nastop starševskega dopusta in dopusta za nego 

in varstvo otroka,
– neizpolnjenih šolskih obveznosti zaradi višje sile,
– opravičljive zdravstvene razloge,
– ter druge okoliščine, ki se nanašajo na štipen-

dijsko razmerje oziroma zaradi katerih štipendist ne 
izpolnjuje več pogojev za pridobitev štipendije po tem 
pravilniku.

Neizpolnjevanje obveznosti obveščanja iz prejšnje-
ga odstavka tega člena s strani štipendista je sankcio-
nirano s prekinitvijo pogodbe, in sicer od trenutka dalje, 
ko so nastale spremembe.

Komisija za štipendiranje v primeru sprememb, ki 
vplivajo na štipendijsko razmerje, ponovno odloči o šti-
pendiji, na podlagi spremenjenih okoliščin.

Štipendist izgubi pravico do štipendije pred pote-
kom roka, določenega v pogodbi o štipendiranju in mora 
vrniti prejete zneske štipendije, skupaj z zakonitimi za-
mudnimi obrestmi, če:

– ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev štipendije 
po tem pravilniku,

– po svoji volji ali krivdi v času prejemanja štipendije 
prekine izobraževanje,

– spremeni smer izobraževanja, brez soglasja Ob-
čine Sevnica,

– pridobi štipendijo na podlagi posredovanja nere-
sničnih podatkov ali

– sklene pogodbo z drugim štipenditorjem (kadrov-
ske štipendije).

Če štipendist ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, 
ima Občina Sevnica pravico zahtevati vrnitev že izpla-
čanih zneskov.

Za področja, ki niso urejena s tem pravilnikom, se 
subsidiarno uporabljajo določila Zakona o štipendiranju 
(Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 
– ZUPŠ in 31/18).

VIII. Dostopnost dokumentacije: besedilo javnega 
razpisa in vloga sta vlagateljem na voljo od dneva ob-
jave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka na 
spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) 
in v poslovnem času na naslovu Občine Sevnica, Od-
delek za gospodarske dejavnosti, Glavni trg 19a, 8290 
Sevnica (pisarni št. 118 in 102).

IX. Rok in način oddaje vlog
Vlogo vlagatelji vložijo na predpisanem prijavnem 

obrazcu, ki ga izpolnjenega in podpisanega, skupaj s 
potrebnimi dokazili, pošljejo po pošti priporočeno (ozna-
ka R) ali s povratnico (oznaka AR) ali vložijo osebno na 
naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, 
do 15. 10. 2018.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 
15. 10. 2018) ali do konca delavnika (do 15. ure) oddana 
v sprejemni pisarni Občine Sevnica.

http://www.obcina-sevnica.si
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Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in opre-
mljene z:

a) – nazivom in naslovom prijavitelja,
– datumom oddaje vloge, ki ga označi pošta (če 

se pošilja po pošti) ali sprejemna pisarna (če se dostavi 
osebno) in

– z oznako, ki se glasi: »Ne odpiraj javni razpis – 
Deficitarne štipendije«

b) oziroma obrazcem za opremo kuverte, ki je del 
razpisne dokumentacije.

Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne 
bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.

X. Dodatne informacije
Dodatne informacije so vlagateljem na voljo:
– na e-poštnem naslovu: vlasta.kuzmicki@obcina- 

sevnica.si in jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si,
– od ponedeljka do petka v času poslovnih ur, 

osebno na naslovu Občine Sevnica ali telefonsko na 
številki 07/81-61-233 pri Vlasti Kuzmički ali na številki 
07/81-61-205 pri Jasmini Veselinović.

Občina Sevnica

Št. 330-0006/2018 Ob-2730/18
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, na 

podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
27/17 in 22/18), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za pro-
gramsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 37/15), 
Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 
2017 (Uradni list RS, št. 28/17) in Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja

javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev  

za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva  
in podeželja v Občini Sevnica za leto 2018 – 
štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 

Sevnica.
II. Predmet javnega razpisa: Občina Sevnica raz-

pisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje 
ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za 
leto 2018, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljeva-
nju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo 
komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) 
št. 1407/2013.

III. Ukrep in višina razpisanih sredstev
Vrsta ukrepa po pravilniku (25. člen):
– ostali ukrepi: štipendiranje bodočih nosilcev kme-

tij.
Višina razpisanih sredstev je 14.280,00 EUR (pro-

računska postavka 19440 – konto 411799 Druge šti-
pendije).

IV. Splošna določila – pogoji za upravičence:
1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki 

so opredeljeni v okviru ukrepa.
2. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, 

mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z 
javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev ter jo 
hraniti 10 let od zadnjega prejema sredstev.

3. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih 
sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel sred-
stev za isti namen iz drugih javnih sredstev (sredstva 
Republike Slovenije ali Evropske unije).

4. Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi doda-
tnih pogojev in meril, ki so navedeni v besedilu razpisa.

V. Predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški
Predmet podpore:
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju 

rednih dijakov, študentov kmetijske, živilske in gozdar-
ske stroke iz občine, ki bodo po končanem šolanju ostali 
in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki.

Cilj ukrepa je povečati strokovno usposobljenost 
nosilcev kmetijskih gospodarstev, s čimer se spodbuja 
tudi uvajanje novih znanj in tehnologij kmetijske proi-
zvodnje.

Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec ima stalno prebivališče v Občini Sev-

nica in živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev v Občini Sevnica,

– upravičenec je lahko le eden iz posameznega 
kmetijskega gospodarstva,

– štipendija se dodeli izključno za prvi vpis v letnik 
(v primeru ponavljanja letnika ali vpisa v absolventski 
staž, prijavitelj ni upravičen do dodelitve sredstev).

Prijavitelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan obrazec: Prijavni 

obrazec za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbu-
janje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica v 
letu 2018 – štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij,

– izjavo vlagatelja oziroma zakonitega zastopnika 
– pod točko 2. prijavnega obrazca,

– izjavo nosilca kmetijskega gospodarstva, da bo 
prosilec prevzemnik kmetije – pod točko 3. prijavnega 
obrazca,

– podpisan vzorec pogodbe – pod točko 5. prijav-
nega obrazca,

– kopijo potrdila o rednem vpisu v redni izobraže-
valni program,

– kopijo zadnjega šolskega spričevala oziroma ko-
pijo potrdila o opravljenem predhodnem letniku,

– kopijo potrdila o katastrskem dohodku lastnika 
kmetije za predhodno leto,

– kopija zadnjega računalniškega izpisa subven-
cijskih obrazcev – zbirna vloga za neposredna plačila 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za 
leto 2018,

– potrdilo o stalnem prebivališču, ki ne sme biti sta-
rejše od 30 dni od datuma prijave na razpis,

– potrdilo o višini prejemanja štipendije (če jo pro-
silec prejema),

– fotokopijo obeh strani bančne kartice, osebnega 
računa ali prve strani hranilne knjižice.

Bruto intenzivnost pomoči:
Štipendija bo znašala do 170 EUR mesečno na 

upravičenca in se bo izplačevala 12 mesecev, torej v 
času trajanja celotnega šolskega oziroma študijskega 
leta 2018/2019.

Upravičenci do sredstev:
– udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI., 

VII. stopnje kmetijske, živilske in gozdarske smeri po 
Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema iz-
obraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06, 
8/17), ki so predvideni za naslednike kmetij s sedežem 
na območju občine (vendar ne v primeru ponavljanja 
letnika ali absolventskega staža).

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ustreznost vsebine vloge namenu ukrepa,
– prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, ka-

terih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in 
prosilci z nižjimi dohodki na družinskega člana.

VI. Rok in način predložitve prijav
Vlogo vlagatelji vložijo na predpisanem obrazcu, 

ki ga izpolnjenega in podpisanega, skupaj s potrebnimi 
dokazili, pošljejo po pošti priporočeno (oznaka R) ali s 

mailto:vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si
mailto:vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si
mailto:jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si
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povratnico (oznaka AR) ali vložijo osebno na naslov Ob-
čina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, do 15. 10. 
2018.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 
15. 10. 2018) ali do konca delavnika (do 15. ure) oddana 
v sprejemni pisarni Občine Sevnica.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in opre-
mljene z:

a) – nazivom in naslovom vlagatelja,
– datumom oddaje vloge, ki ga označi pošta (če 

se pošilja po pošti) ali sprejemna pisarna (če se dostavi 
osebno),

– oznako, ki se glasi: »Ne odpiraj javni razpis – Šti-
pendije kmetijstvo«

b) obrazcem za opremo kuverte, ki je del razpisne 
dokumentacije.

Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne 
bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.

VII. Obravnavanje vlog
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, 

bo vloge odprla do 22. 10. 2018, v prostorih Občine 
Sevnica. Odpiranje ne bo javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija 
prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. V 
kolikor predlagatelj v zahtevanem roku vloge ne bo do-
polnil, bo le-ta s sklepom zavržena kot nepopolna.

Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih 
vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril navede-
nih v javnem razpisu.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
s sklepom Občine Sevnica najpozneje v roku 30 dni od 
datuma odpiranja prijav.

Prijavitelj lahko zoper sklep vloži pritožbo pri župa-
nu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je 
dokončna.

Po pravnomočnosti sklepa se upravičence pozove 
k podpisu pogodbe, s katero se uredijo medsebojne 
obveznosti pogodbenih strank. Pogodba mora biti pod-
pisana v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, v na-
sprotnem se šteje, da upravičenec odstopa od vloge za 
pridobitev sredstev.

VIII. Nadzor in sankcije
Upravičenec mora do 1. 9. 2019 (dijaki) oziroma 

do 1. 10. 2019 (študenti) dostaviti potrdilo o uspešno 
opravljenem letniku. V primeru ponavljanja letnika se 
upravičenec ne more prijaviti na naslednji javni razpis 
oziroma se njegova vloga zavrne.

Prejemnik mora prejeta sredstva vrniti v celoti s 
pripadajočimi zakonskimi obrestmi, če:

– jih je pridobil na podlagi navedb neresničnih po-
datkov v vlogi ali na podlagi neverodostojne dokumen-
tacije,

– je za isti namen že prejel sredstva iz kateregakoli 
drugega javnega vira (sredstva Republike Slovenije ali 
Evropske unije),

– ni dostavil potrdila o uspešno opravljenem letniku,
– ni sporočil spremembe, ki vpliva na ohranitev 

statusa dijaka/študenta in s tem pravico do izplačila 
dodeljene štipendije.

V zgoraj navedenih primerih prejemnik izgubi tudi 
pravico do pridobitve drugih sredstev po Pravilniku o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeže-
lja v Občini Sevnica za naslednji dve leti.

IX. Razpisna dokumentacija: besedilo javnega raz-
pisa in vloga sta vlagateljem na voljo, od dneva objave 
v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka, na spletni 
strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) in v po-

slovnem času na naslovu Občine Sevnica, Oddelek za 
gospodarske dejavnosti, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica 
(pisarni št. 118 in 102).

X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Dodatne informacije so vlagateljem na voljo:
– na e-poštnem naslovu: vlasta.kuzmicki@obcina- 

sevnica.si in jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si;
– od ponedeljka do petka v času poslovnih ur, 

osebno na naslovu Občine Sevnica ali telefonsko na 
številki 07/81-61-233 pri Vlasti Kuzmički ali števil-
ki 07/81-61-205 pri Jasmini Veselinović.

Občina Sevnica

Št. 430-0114/2018-2 Ob-2731/18
Mestna občina Murska Sobota na podlagi 219. čle-

na Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proraču-
nu Mestne občine Murska Sobota za leto 2018 (Uradni 
list RS, št. 6/18) in Statuta Mestne občine Murska So-
bota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 
69/18) objavlja

javni razpis
za štipendiranje nadarjenih študentov v Mestni 

občini Murska Sobota za študijsko leto 2018/2019
Ime in sedež naročnika: Mestna občina Murska 

Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je šti-

pendiranje nadarjenih študentov s stalnim prebivali-
ščem v Mestni občini Murska Sobota v študijskem letu 
2017/2018, ki traja od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019.

Upravičenci: študenti dodiplomskega in podiplom-
skega študija, ki imajo status rednega ali izrednega štu-
denta in se izobražujejo v Republiki Sloveniji ali tujini (v 
nadaljnjem besedilu: kandidati), ki:

– ob vpisu v prvi letnik dodiplomskega študija niso 
starejši od 21 let,

– imajo najmanj 3 leta stalno prebivališče na obmo-
čju Mestne občine Murska Sobota, od objave predme-
tnega javnega razpisa,

– niso v delovnem razmerju,
– ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
– niso družbeniki gospodarskih družb ali ustanovi-

telji ali soustanovitelji zavodov,
– niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Za-

vodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
– hkrati ne prejemajo druge štipendije v Republiki 

Sloveniji, razen če študirajo v tujini,
– imajo študenti prvega letnika v preteklem šolskem 

letu v zaključnem letniku srednjega izobraževanja pov-
prečno oceno najmanj 4,5 iz vseh ocenjenih predmetov,

– študenti, ki se izobražujejo po programu dodi-
plomskega in podiplomskega študija, pa imajo v prete-
klem študijskem letu najmanj povprečno oceno 8,5 iz 
vseh opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti, 
študenti, ki študirajo v tujini pa z njo primerljivo oceno.

Štipendist lahko prejema štipendijo za posamezni 
letnik na isti stopnji le eno leto.

Višina razpoložljivih sredstev: višina štipendij in šte-
vilo dodeljenih štipendij sta odvisna od razpoložljivih 
sredstev v občinskem proračunu Mestne občine Murska 
Sobota za leto 2018 in leto 2019. Komisija za štipendi-
je vsako leto na podlagi prejetih vlog določi s sklepom 
višino najvišje in najnižje mesečne štipendije ter število 
podeljenih štipendij. Štipendija se izplačuje na transak-
cijski račun štipendista praviloma do 15. v mesecu za 
pretekli mesec.

http://www.obcina-sevnica.si
mailto:vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si
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Prijava
Razpis je objavljen na spletnih straneh Mestne ob-

čine Murska Sobota in v Uradnem listu Republike Slo-
venije.

Prijavo za podelitev štipendije se odda na obraz-
cu »Vloga za podelitev štipendije za nadarjene štu-
dente Mestne občine Murska Sobota za študijsko leto 
2018/2019«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih stra-
neh: www.murska.sobota.si pod rubriko »Odprti Razpisi 
– področje izobraževanje« ali na sedežu Mestne občine 
Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota – 
vložišče.

Kandidat mora k prijavi na javni razpis predložiti:
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja,
– dokazilo šole o šolskem uspehu preteklega šol-

skega leta (fotokopijo spričevala zadnjega zaključnega 
srednješolskega letnika) ter dokazilo šole o maturite-
tnem uspehu (fotokopijo maturitetnega spričevala, iz 
katerega je razvidno število doseženih točk) – študenti 
prvega letnika,

– dokazilo o študijskem uspehu preteklega študij-
skega leta oziroma šolskega leta (v kolikor kandidat za 
podelitev štipendije za študij v tujini še ni vpisan, mora k 
vlogi za podelitev štipendije priložiti potrdilo o opravljenih 
sprejemnih izpitih ali povabilo tuje izobraževalne usta-
nove z obrazložitvijo s priloženim prevodom v slovenski 
jezik. Potrdilo o vpisu mora predložiti najkasneje do iz-
plačila prve štipendije),

– v primeru šolanja na univerzi v tujini vlogi priloži 
fotokopijo dokumentacije, prevod v slovenski jezik ter 
ustrezno primerjavo vrednotenja uspešnosti študija v tuji-
ni z ocenami oziroma vrednotenjem v Republiki Sloveniji,

– dokazila o izjemnih dosežkih, ki se uveljavljajo,
– potrdilo o stalnem bivališču,
– fotokopijo bančne izkaznice.
Odpiranje vlog
Odpiranje vlog z ugotavljanjem popolnosti vlog bo 

izvedla Komisija za štipendije, ki jo sestavljajo dva pred-
stavnika Mestne občine Murska Sobota in en predstav-
nik Pomurske izobraževalne fundacije. Odpiranje vlog 
bo Komisija za štipendije izvedla predvidoma v roku 
8 dni po izteku razpisnega roka in ne bo javno.

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno iz-
polnjene in označene vloge. Vloge oddane po izteku pri-
javnega roka (nepravočasne prijave) ali vloge, oddane v 
nepravilno izpolnjenih oziroma označenih kuvertah, se 
s sklepom zavržejo.

Obravnava vlog: Komisija za štipendije obravnava 
in ovrednoti vloge na podlagi Kriterijev za vrednotenje 
vlog v postopku izbora nadarjenih študentov – štipendi-
stov Mestne občine Murska Sobota. Kandidate razvrsti 
glede na doseženo število točk, od najvišje do najnižje 
zbranih točk. Komisija pripravi predlog podelitve štipen-
dij, ki ga predlaga v potrditev direktorju mestne uprave. 
O podelitvi štipendij za nadarjene študente bodo kan-
didati pisno obveščeni v 60 dneh od zadnjega dne za 
oddajo vlog. Komisija bo obravnavala le pravočasne in 
popolne vloge. Vloga se šteje za popolno, če je oddana 
na zahtevanem obrazcu in vsebuje v razpisu in razpisni 
dokumentaciji zahtevane podatke in priloge oziroma 
dokazila. V primeru nepopolnih vlog bodo kandidati po-
zvani, da v določenem roku vloge dopolnijo. V kolikor 
nepopolnih vlog ne bodo dopolnili v določenem roku in 
skladno z zahtevo za dopolnitev, se bodo vloge zavrgle.

Rok za oddajo vlog:
– študentje oddajo vlogo najkasneje do 5. 10. 2018.
Kandidati vlogo oddajo v zaprti ovojnici (kuverti) 

z navedbo: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za šti-

pendiranje nadarjenih študentov Mestne občine Murska 
Sobota za študijsko leto 2018/2019«.

Vlogo kandidati pošljejo priporočeno na naslov: Me-
stna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 
Murska Sobota, ali osebno vložijo v vložišče Mestne 
občine Murska Sobota.

Dodatne informacije in pojasnila: dodatne informa-
cije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo pri 
kontaktni osebi Darja Kadiš, tel. 02/52-51-630 ali na 
elektronski naslov darja.kadis@murska-sobota.si.

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
1. javni razpis za štipendiranje nadarjenih študen-

tov Mestne občine Murska Sobota za študijsko leto 
2018/2019,

2. vloga za podelitev štipendije za študente Mestne 
občine Murska Sobota za študijsko leto 2018/2019,

3. izjava kandidata-ke,
4. vzorec pogodbe o štipendiranju,
5. kriteriji za vrednotenje vlog v postopku izbo-

ra nadarjenih študentov – štipendistov Mestne občine 
Murska Sobota.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 3520-1/2018 O405 Ob-2735/18
Na podlagi določil Pravilnika o postopkih za iz-

vrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13, 81/16) in Odloka o proračunu obči-
ne Krško za leto 2018 (Uradni list RS, št. 1/17, 40/17, 
23/18), objavlja Občina Krško

javni razpis
za sofinanciranje obnove mestnega jedra Krško, 

trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb 
za leto 2018

I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, 
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je:
1. sofinanciranje projektne dokumentacije za funk-

cionalno obnovo stavb v mestnem jedru Krško, trgu 
Brestanica ter za posamezne zgodovinske stavbe, ka-
terih oblikovanje nosi značilnosti, zaradi katerih je bilo 
območje kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno 
dediščino v okviru dela naselij, varovanih kot naselbin-
ska dediščina:

– Podbočje – Vas (EŠD 17412)
– Leskovec pri Krškem – Mestno jedro (EŠD 17322)
– Raka – Vas (EŠD 17321)
2. sofinanciranje izvedbe obnov zunanjih delov 

stavb s ciljem funkcionalne izrabe in izgleda:
– za obnovo fasade
– za obnovo strehe
– za dodatna podstrešna stanovanja za oddajo v 

neprofitni najem
– za lokale s turistično ponudbo (spominki, bižu-

terija, gostinska ponudba, predstavitvene dejavnosti, 
turistične sobe …)

– za obnovo objekta kulturne dediščine
– za obnova zunanjosti gospodarskih objektov.
III. Pogoji za dodeljevanje sredstev
Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki:
– so lastniki zgradb v predelu starega mesta Krško 

od vhoda iz Pijavške strani do mostu čez reko Savo, ali 
so lastniki zgradb v območju starega trga Brestanica, ali 
so lastniki posameznih zgodovinskih stavb, katerih obli-
kovanje nosi značilnosti, zaradi katerih je bilo območje 
kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno dedišči-

http://www.murska.sobota.si
mailto:darja.kadis@murska-sobota.si
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no v okviru dela naselij, varovanih kot naselbinska dedi-
ščina: Podbočje – Vas, Leskovec pri Krškem – Mestno 
jedro, Raka – Vas;

– so ali bodo do konca razpisa pripravile dokumen-
tacijo za obnovo ali so dela tudi izvedle;

– so dela izvedle na osnovi veljavnega dovoljenja 
in Soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine, če 
pa so obnavljale fasado na območju Zatona, so dela 
izvedle v skladu z usmeritvami za prenovo fasad, ki so 
podane v prilogi Strokovnih podlag za obnovo fasad na 
območju Zatona;

– lahko predložijo ustrezne račune za izvedbo del 
v letu 2018 (do konca razpisnega roka) z dokazilom o 
plačilu;

– niso prejele sredstev iz drugih razpisov.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina sredstev, namenjenih za Projekt ob-

nove individualnih hiš v mestnih jedrih na proračunski 
postavki 5762 Obnova individualnih hiš v mestnih jedrih, 
konto 4314 Investicijski transferi posameznikom in za-
sebnikom, je 30.000,00 EUR.

Najvišji odobreni znesek po posameznem upravi-
čencu je lahko do 50 % celotne vrednosti posameznega 
projekta na osnovi izkazanih dokazil o izvedenih delih. 
Če pa ostanejo na proračunski postavki sredstva ne-
porabljena, se lahko sorazmerno prerazporedijo med 
upravičence do višine 70 % upravičenih stroškov.

V. Vsebina vloge:
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane doku-

mentacije:
1. Prijavni obrazec,
2. Priloge:
Priloga 1: Dokazila o lastništvu objektov,
Priloga 2: Projektna dokumentacija,
Priloga 3: Popis del in predračunska vrednost 

investicije,
Priloga 4: Dokazilo o pravici graditi,
Priloga 5: Pogoje in Soglasje Zavoda za 

varstvo kulturne dediščine Slovenije 
OE Ljubljana – Izpostava Krško, 
Valvasorjevo nabrežje 4, Krško,

Priloga 6: Fotografija (lahko v e-obliki – 
CD/DVD ali drug spominski medij) 
stanja pred izvedbo del,

Priloga 7: Fotokopije računov in dokazil plačil 
izvedenih del,

Priloga 8: Izjava vlagatelja, da sprejema 
razpisne pogoje, ki so sestavni del 
javnega razpisa;

3. Vzorec pogodbe,
Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z jav-

nim razpisom za sofinanciranje obnove starega mestne-
ga jedra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodo-
vinskih stavb za leto 2018 in to razpisno dokumentacijo.

Vloga mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku.
Vloga je popolna, če:
– je priložen izpolnjen originalni obrazec »Prijavni 

obrazec – sofinanciranje obnove starega mestnega je-
dra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih 
stavb za leto 2018«;

– je obrazec »Prijavni obrazec – sofinanciranje ob-
nove starega mestnega jedra Krško, trga Brestanica in 
posameznih zgodovinskih stavb za leto 2018« datiran in 
podpisan na zahtevanih mestih;

– so vse zahtevane priloge in dokazila, ki so nave-
dene v točki V. te razpisne dokumentacije, priložene v 
navedenem vrstnem redu.

VI. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po 

tem razpisu morajo prispeti najkasneje do ponedeljka, 
15. 10. 2018, na naslov: Občina Krško, Oddelek za go-
spodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Šteje se, 
da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan 
roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno po-
šiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana 
v glavni pisarni Občine Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojni-
cah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z 
oznako: »Javni razpis za sofinanciranje obnove starega 
mestnega jedra Krško, trga Brestanica in posameznih 
zgodovinskih stavb za leto 2018«.

VII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila 

predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo 
z odločbo imenuje župan.

2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna ko-
misija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Občini 
Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 
8 dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku 
8 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo pre-
dlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. 
Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustre-
zno, bodo zavrnjene.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemelje-
ne pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo 
razpisnih pogojev).

5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo 
strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev, ki so 
sestavni del tega javnega razpisa.

6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga 
pripravi komisija, občinska uprava s sklepom sprejme 
odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dode-
ljenih sredstev.

7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogod-
bo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Pre-
jemnikom bodo sredstva nakazana 30. dan od prejema 
podpisane pogodbe.

VIII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki 
obveščeni o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi ozi-
roma nedodelitvi sredstev občinska uprava s sklepom v 
roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo 
prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik 
v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane 
pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev 
sredstev.

Zoper sklep je dovoljena pritožba na župana Obči-
ne Krško v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora 
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba 
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni 
pogoji za dodeljevanje sredstev. Pritožba se poda pisno 
priporočeno po pošti, pisno neposredno ali ustno na 
zapisnik. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb 
z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči 
župan, njegova odločitev je dokončna.

IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva 
objave razpisa v Uradnem listu RS dosegljiva na spletni 
strani Občine Krško www.krsko.si, v rubriki razpisi in 
objave ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času ura-
dnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine 
Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
posreduje Miloš Kukovičič, tel. 07/49-81-309, e-mail: 
milos.kukovicic@krsko.si, v času uradnih ur.

Občina Krško
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 Ob-2733/18
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države 

in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Urad-
ni list RS, št. 11/18) in Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 31/18), Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., 
ki ga zastopa direktor Milan Žnidaršič, dipl. inž. grad., 
objavlja

javni razpis
za prodajo vozila MERCEDES BENZ ATEGO 1526  

z dvigalom PALFINGER CRANE  
z javnim zbiranjem ponudb

I. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: 
Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska 
cesta 11a, 1420 Trbovlje.

II. Predmet prodaje
Predmet prodaje je rabljeno tovorno vozilo MER-

CEDES BENZ ATEGO 1526 z dvigalom PALFINGER 
CRANE

inventarna številka 3187
PODATKI
Znamka MERCEDES BENZ
Registrska označba LJ KV 127
Tip/model 970.073-BD1BF3
Komercialna oznaka ATEGO 1526-160
Številka šasije WDB9700731L344737
Datum prve registracije 10. 7. 2008
Vrsta stroja tovorno vozilo
Oblika nadgradnje Dvigalo, PALFINGER 

CRANE PK 500l
Motor OM906LA.IV/2
Delovna prostornina mo-
torja (cm3) 6.374
Moč (kW) 188
Vrsta goriva Diesel
Največja dovoljena masa 
(kg) 16.000
Masa vozila (kg) 8.920
Številko km 198.305
Barva vozila bela, S0M

Izhodiščna cena 26.909,00 € brez DDV in 
32.828,98 € z DDV.

(cena temelji na cenitvenem poročilu družbe ZIMAT 
d.o.o., Obrezija 17, 1411 Izlake, z dne 18. 6. 2018)

Na premičnini, ki je predmet prodaje, ne obstoji 
predkupna pravica.

III. Pogoji prodaje in merila za izbor:
1. Nakup po načelu videno-kupljeno, zato kupec 

nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. Prodaja-
lec ne odgovarja za stvarne napake predmeta prodaje 
oziroma vsakršna odgovornost prodajalca iz naslova 
stanja vozil je izključena.

Kupec je seznanjen s tem, da so bila vozila name-
njena izvajanju gospodarskih javnih služb in so temu 
primerno ohranjena.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva ter more-
bitne druge dajatve kupoprodajne pogodbe plača kupec.

2. Ponudnik mora najkasneje do dne 28. 9. 2018 
plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % od 
navedene izhodiščne cene (brez DDV) za vozilo, za 
katerega daje ponudbo.

Varščino je potrebno vplačati na račun prodajalca 
Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o. št. 02330-
0010049782, ki je odprt pri NLB d.d. in fotokopijo do-
kazila o plačilu priložiti k prijavi na razpis. Varščina bo 
uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, 
če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez 
obresti v roku 8 dni po končani izbiri.

3. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji vozila je 
15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika.

Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne sklene, 
se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, 
vplačano varščino pa zadrži prodajalec.

Kupnino je kupec-izbrani ponudnik dolžan plačati v 
celoti v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Rok plačila ku-
pnine je bistvena sestavina pravnega posla. Neupošte-
vanje pogodbenega roka plačila, je razlog za takojšnjo 
razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži 
vplačano varščino.

Najugodnejši ponudnik mora pred sklenitvijo po-
godbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po 
sedmem odstavku 51. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 11/18).

4. Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno 
opremljene ponudbe, v katerih bo ponujena cena enaka 
ali višja od izhodiščne prodajne cene.

5. Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih 
iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponu-
dnikom brezplačno na voljo na sedežu družbe Javno 
podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11a, 
1420 Trbovlje in na spletni strani prodajalca www.komu-
nala-trbovlje.si.

6. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne ose-
be, ki v roku predložijo pravilne ponudbe, medtem, ko 
ponudniki ne smejo sodelovati cenilec in člani komisije 
ter z njimi povezane osebe.

Da se bo ponudba štela kot pravilna, mora vse-
bovati:

– prijavni obrazec (OBR-1),
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javne-

ga razpisa (OBR-2),
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in 

davčno številko za fizične osebe, oziroma fotokopijo 
izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samo-
stojni podjetnik predloži fotokopijo priglasitvenega lista 
(izpisek iz sodnega registra oziroma priglasitveni list ne 
smeta biti starejša od 30 dni, od datuma predložitve po-
nudbe) ter ID št. za DDV za pravne osebe oziroma s.p.,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme 
biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe 
(velja le za pravno osebo in s.p.),

– dokazilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe 
v višini 10 % izhodiščne cene (datum vplačila varščine 
mora biti najkasneje do 28. 9. 2018),

– parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpi-

sne pogoje in ponudil najvišjo ceno.
Najnižji znesek višanja izhodiščne cene v oddani 

ponudbi je 100 EUR.
V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo ena-

ko ceno, si prodajalec pridržuje pravico, da s temi ena-
kovrednimi ponudniki izvrši javno dražbo – za izklicno 
vrednost se določi vrednost, ki so jo v svojih ponudbah 
ponudili najugodnejši ponudniki, pri čemer se kot varšči-
na v postopku javne dražbe, šteje že vplačana varščina 
v postopku javnega zbiranja ponudb.

V primeru, da bo med prejetimi ponudbami več 
najugodnejših ponudb, komisija opravi z najugodnejšimi 
ponudniki dodatna pogajanja.

http://www.komunala-trbovlje.si
http://www.komunala-trbovlje.si
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8. Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izda-
na najpozneje v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb, 
ponudniki pa bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni od 
dneva odločitve.

9. Postopek javnega razpisa se bo vodil na podlagi 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

10. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni za-
vezan k sklenitvi pogodbe o prodaji premičnine najugo-
dnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajal-
ca vnaprej izključena. Prodajalec tudi lahko že začeti 
postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne 
pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odško-
dninske odgovornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti 
varščino brez obresti.

11. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če po-
nudbo odda le en ponudnik.

IV. Rok, naslov in informacije za predložitev po-
nudbe

Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponu-
dniki predložijo v zaprti ovojnici do dne 1. 10. 2018 do 
10. ure, ne glede na vrsto prenosa, na naslov Javno 
podjetje Komunala Trbovlje,d.o.o., Savinjska cesta 11a, 
1420 Trbovlje, z oznako: »Ponudba za nakup premič-
nine – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
označen polni naslov pošiljatelja.

Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele 
do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno 
označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.

Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih iz 
razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponudnikom 
brezplačno na voljo na sedežu družbe Javno podjetje Ko-
munala Trbovlje,d.o.o., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje 
in na spletni strani prodajalca www.komunala-trbovlje.si.

Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo v sejni 
sobi Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinj-
ska cesta 11a, 1420 Trbovlje, dne 1. 10. 2018 ob 12. uri.

Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom od-
piranja ponudb predložiti pisna pooblastila za sodelova-
nje na javnem odpiranju.

Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 60 dni od ob-
jave tega javnega poziva za zbiranje ponudb v Uradnem 
listu RS, št. 58 z dne 31. 8. 2018.

Ogled in možen preizkus premičnine bo mogoč na 
lokaciji Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje, od dne 10. 9. 
2018 do dne 27. 9. 2018, po predhodnem dogovoru z 
Lavrin Ivanom (tel. 03/56-53-112 oziroma mobilni tel. 
041/930-490).

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti 
dobijo pri Petek Dušanu, tel. 03/56-53-140/ mobilni tel. 
041/667-877.

Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o.

http://www.komunala-trbovlje.si
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Razpisi delovnih mest

– dovoljuje Domu, da pri pristojnih institucijah pre-
veri resničnost vseh podatkov danih v izjavah in doka-
zilih.

Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktor-
jem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja 
mandata.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in ostalimi 
razpisnimi zahtevami morajo kandidati podati v zaprti 
kuverti, v roku 30 dni, šteto od vključno 3. 9. 2018 dalje, 
na naslov: Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica, 
Šercerjeva ul. 35, 4240 Radovljica, s pripisom »Ne od-
piraj – prijava na razpis za delovno mesto direktorja/ico 
zavoda«.

Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo uvr-
ščene v izbirni postopek.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakoni-
tem roku.

Svet Doma
dr. Janka Benedika Radovljica

 Ob-2738/18

Svet Javne agencije Republike Slovenije za zdra-
vila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju: Svet 
Agencije) na podlagi 18. člena v povezavi z 19. členom 
Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 
51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) in 17. ter 18. člena 
Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije 
za zdravila in medicinske pripomočke (Uradni list RS, 
št. 115/06 in 70/17) objavlja javni natečaj za

direktorja
Javne agencije Republike Slovenije za zdravila  

in medicinske pripomočke  
(v nadaljnjem besedilu: direktor)

Za direktorja Javne agencije Republike Slovenije 
za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju: 
Agencija) je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje na-
slednje pogoje:

– ima najmanj izobrazbo farmacevtske, medicinske, 
veterinarske ali druge ustrezne smeri, pridobljene po 
študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge (»bo-
lonjske«) stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene 
po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi druge (»bolonjske«) stopnje,

– ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
– je strokovnjak na področju dela Agencije,
– aktivno obvlada angleški jezik,
– je državljan Republike Slovenije,
– ne opravlja nikakršnega dela v organizacijah, ki 

opravljajo katero od pridobitnih dejavnosti s področja 
zdravil in medicinskih pripomočkov, ter nima nobene 
funkcije v takih organizacijah in

– ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje na 
zaporno kazen ali za povzročitev gospodarske škode.

Pristojnosti direktorja so:
– zastopa in predstavlja Agencijo,
– organizira in vodi poslovanje Agencije ter delo 

vseh javnih uslužbencev Agencije in zunanjih strokov-
njakov, ki sodelujejo z Agencijo, ter v zvezi s tem izdaja 
notranje akte,

– vodi politiko kakovosti in v okviru sistema vodenja 
zagotavlja učinkovit proces stalnih izboljšav,

 Ob-2734/18
Svet Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko na 

podlagi 79. člena Statuta Inštituta za matematiko, fiziko 
in mehaniko ter 35. člena Zakona o zavodih razpisuje 
mesto

direktorja inštituta
Kandidat mora poleg pogojev, predpisanih z zako-

nom, izpolnjevati še naslednje zahteve:
– da ima naziv visokošolskega učitelja ali izpolnjuje 

pogoje za raziskovalnega sodelavca,
– da je predložil program razvoja raziskovalne or-

ganizacije.
Rok za prijave, ki jih sprejema tajništvo IMFM, Ja-

dranska 19, 1000 Ljubljana, je 12. september 2018 – 
s pripisom »Razpis za direktorja«.

Kandidate bomo o izidu obvestili v 30 dneh od dne-
va objave razpisa.

Svet Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko 

 Ob-2736/18
Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica, Šer-

cerjeva ulica 356, 4240 Radovljica, na podlagi 34. in 
35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 
spremembe; v nadaljevanju ZZ), 25. člena Zakona o de-
lovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in spremembe; 
v nadaljevanju ZDR-1), 56. in 57. člena Zakona o soci-
alnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB in spre-
membe; v nadaljevanju ZSV), 34. člena Statuta Doma 
dr. Janka Benedika z dne 17. 5. 2017 s spremembami 
in 76. člena Poslovnika o delu Sveta Doma dr. Janka 
Benedika z dne 24. 1. 2018, ter sklepa 9. redne seje z 
dne 4. 7. 2018, razpisuje delovno mesto

direktorja/ice
Doma dr. Janka Benedika Radovljica

Za direktorja/ico (m/ž) je lahko imenovani/a kandi-
dat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, 
izpolnjuje še pogoje po 56. in 57. členu ZSV.

Kandidat/ka mora k svoji vlogi predložiti:
– življenjepis s podrobno navedbo dosedanjih de-

lovnih izkušenj – predvsem na vodilnem položaju, iz ka-
terih mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja glede dolži-
ne trajanja delovnih izkušenj (navesti trajanje zaposlitve 
za delo, ki ga je opravljal pri posameznem delodajalcu),

– dokazilo o doseženi strokovni izobrazbi (kopijo 
diplome),

– program dela ter vizijo razvoja Doma.
Kandidat/ka mora k svoji vlogi predložiti izjavo, s 

katero potrjuje, da:
– je državljan/ka Republike Slovenije in ni bil/a 

pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil/a 
obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več 
kot 6 mesecev, ter da zoper njega/njo ni bila vložena 
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

– ima aktivno znanje slovenskega jezika,
– ima pridobljeno osnovno znanje za delo z raču-

nalnikom,
– ima poleg splošnih pogojev tudi druga znanja in 

veščine s konkretno navedbo le-teh,
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– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pri-
stojnosti Agencije, če ni drugače določeno z zakonom 
in Sklepom o ustanovitvi Javne agencije Republike Slo-
venije za zdravila in medicinske pripomočke (Uradni list 
RS, št. 115/06 in 70/17; v nadaljevanju: sklep),

– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno 
izvajanje,

– opravlja naloge, ki mu jih določi Svet Agencije,
– predlaga letni in večletni program dela Agencije,
– predlaga letni in večletni finančni načrt Agencije,
– pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema 

Svet Agencije, in druge strokovne podlage za njegovo 
delo ter skrbi za izvajanje njegovih odločitev,

– sklepa pogodbe in opravlja druga pravna dejanja, 
ki se nanašajo na poslovanje Agencije,

– imenuje komisije, druga strokovna telesa in stro-
kovne skupine za izvedbo posameznih strokovnih nalog,

– pripravlja poročila o delu in poslovanju Agencije,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi in skle-

pom.
Kandidat mora prijavi priložiti naslednje dokumente:
1. Dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahte-

vane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja 
in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila 
izobrazba pridobljena in potrdilo o aktivnem znanju an-
gleškega jezika.

2. Dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah, iz ka-
terih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih 
delovnih izkušenj.

3. Program dela Agencije za mandatno obdobje 
(5 let).

4. Potrdilo, da je kandidat državljan Republike Slo-
venije.

5. Izjavo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen 
za kaznivo dejanje na zaporno kazen ali za povzročitev 
gospodarske škode.

6. Izjavo, da ne opravlja nikakršnega dela v organi-
zacijah, ki opravljajo katero od pridobitnih dejavnosti s 
področja zdravil ali medicinskih pripomočkov, ter nima 
nobene funkcije v takih organizacijah, oziroma bo mo-
rebitna nasprotja interesov odpravil skladno z interni-
mi pravili Agencije o obvladovanju nasprotja interesov: 
http://www.jazmp.si/o-nas/integriteta/

Prijavi je potrebno priložiti življenjepis kandidata, 
ki mora biti v obliki Europass, in v katerem naj kandidat 
poleg pridobljene formalne izobrazbe navede tudi druga 
znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Prednost pri izbiri imajo kandidati, ki izkažejo ustre-
zne vodstvene izkušnje.

Direktorja Agencije bo na predlog Sveta Agencije 
po izvedenem postopku javnega natečaja in v skladu 
z določbami Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, 
št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) imenovala 
Vlada Republike Slovenije za dobo petih let, z možno-
stjo ponovnega imenovanja. Izbrani kandidat bo delo 
opravljal v prostorih Agencije.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijava mora biti 
poslana v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za 
direktorja Javne agencije Republike Slovenije za zdravi-
la in medicinske pripomočke«, na naslov Javna agencija 
Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomoč-
ke, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana.

Rok za prijavo je 15 dni od dneva objave javnega 
natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije in na sple-
tni strani Agencije.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni pisno, najkasneje 
v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o 
končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni 
strani Agencije.

Kandidat lahko morebitne dodatne informacije pri-
dobi vsak delovni dan pri Tanji Lovšin, namestnici direk-
torja, na tel. 08/200-05-32.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, za-
pisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za ženske in moške.

Javna agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke

Št. 02/022/02/40/4/18 Ob-2746/18
Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih 

in na podlagi 38. člena Statuta Zdravstvenega doma 
dr. Adolfa Drolca Maribor, objavlja Zdravstveni dom 
dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, 
razpis za delovno mesto

zdravnik specialist, m/ž,
predstojnik OE Varstvo otrok in mladine

za mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega 
imenovanja.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno me-
sto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba zdravstvene smeri – 
zdravnik;

– specializacija iz pediatrije;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje ure-

jevalnikov besedil, preglednic, internet, e pošte).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je izobrazba 
pridobljena;

– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je raz-
vidna delovna doba;

– program dela in razvoj organizacijske enote.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek ži-

vljenjepis in da kandidat v njej na podlagi formalne 
izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih 
je pridobil.

Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v 
izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravne 
in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa 
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Št. 02/022/02/40/2/18 Ob-2747/18
Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih 

in na podlagi 38. člena Statuta Zdravstvenega doma 
dr. Adolfa Drolca Maribor, objavlja Zdravstveni dom 
dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, 
razpis za delovno mesto

vodja/centra/službe/delovne enote II – m, ž,
v organizacijski enoti Zobozdravstveno varstvo

za mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega 
imenovanja.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno me-
sto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– visoka strokovna izobrazba, smer zdravstvena 
nega oziroma višje šolska izobrazba (prejšnja) smer 
zdravstvena nega;

– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje ure-

jevalnikov besedil, preglednic, internet, e pošte).

http://www.jazmp.si/o-nas/integriteta/
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Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je izobrazba 
pridobljena;

– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je raz-
vidna delovna doba;

– program dela in razvoj zdravstvene nege v orga-
nizacijski enoti.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenje-
pis in da kandidat v njej na podlagi formalne izobrazbe 
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v 
izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravne 
in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa 
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Št. 701-62/2018 Ob-2753/18

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi pr-
vega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu 
(Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 
47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 
48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 – ZDT-1B in 23/17 – 
ZSSve; ZDT-1)

1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene 
v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, 
št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13, 7/15 in 23/17; 
ZSS), in posebne pogoje za imenovanje na mesto okraj-
nega državnega tožilca, določene v 24. členu ZDT-1.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektron-

ski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne 

dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za 

imenovanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih 
kandidat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in

– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje 
dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki 
jo vodi ministrstvo in podatkov iz uradnih evidenc, da 
kandidat ni v kazenskem postopku.

Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožil-
ca, mora prijavi priložiti tudi:

– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 
dan objave razpisa ni starejše od šestih mesecev,

– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 
prava,

– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno 
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1 
pridobi Ministrstvo za pravosodje.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.

Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave

 Ob-2751/18
Na podlagi 10. člena Zakona o javnem interesu v 

mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 
– ZNOrg; v nadaljevanju: ZJIMS) in 25. člena Pravilnika 
o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sek-
torju (Uradni list RS, št. 47/11), objavlja Urad Republike 
Slovenije za mladino

javni poziv
za zbiranje predlogov za podelitev Državnega 
priznanja v mladinskem sektorju za leto 2018
1. Predmet in namen razpisa
Državno priznanje v mladinskem sektorju je najvišje 

priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju 
mladinskega dela oziroma popularizacije mladinskega 
dela.

Državna priznanja se podeljujejo z namenom jav-
nega priznavanja in zahvale za izjemne dosežke v mla-
dinskem sektorju.

Cilji podeljevanja državnega priznanja v mladin-
skem sektorju so:

– pospeševati zavedanje o pomenu mladinske po-
litike za mlade in še posebej zavedanja o prispevku, ki 
ga imajo organizacije in/ali posamezniki v mladinskem 
sektorju za ekonomski in družbeni razvoj;

– pospeševati družbeno priznanje mladinskega 
dela za ekonomski in družbeni razvoj, še posebej šte-
vilnih neformalnih in priložnostnih učnih aktivnosti;

– priznati organizacijam in posameznikom dosežke 
na področju mladinske politike in mladinskega dela;

– promovirati primere dobrih praks in strategij ter 
programe za kakovostno delo v mladinskem sektorju.

Pri tem med področja mladinskega sektorja štejejo 
vsa področja, ki jih opredeljuje ZJIMS:

– avtonomija mladih;
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje 

kompetenc mladih;
– dostop mladih do trga delovne sile in razvoj pod-

jetnosti mladih;
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi;
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko 

sodelovanje mladih;
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje;
– zdrav način življenja in preprečevanje različnih 

oblik odvisnosti mladih;
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje 

ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev 

v družbi.
2. Vrste državnih priznanj
Vrste državnih priznanj, za katere se lahko poda 

predlog, so:
– Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju 

mladinskega sektorja;
– Državno priznanje za izvedbo izredno uspešnega 

oziroma odmevnega in koristnega projekta v mladin-
skem sektorju;

– Državno priznanje za kakovostno in uspešno delo 
v daljšem časovnem obdobju v mladinskem sektorju.

Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mla-
dinskega sektorja se lahko podeli fizičnim ali pravnim 
osebam, lahko tudi več fizičnim ali pravnim osebam, če 
je jasno razvidno skupno delovanje pri projektu. Pode-

ljuje se za programe ali dlje časa trajajoče aktivnosti, ki 
presegajo zgolj zaokroženo obliko projekta.

Državno priznanje za izvedbo izredno uspešnega 
oziroma odmevnega in koristnega projekta v mladin-
skem sektorju se lahko podeli fizičnim ali pravnim ose-
bam, lahko tudi več fizičnim ali pravnim osebam, če je 
jasno razvidno skupno delovanje pri projektu. Podeljuje 
se za projekte, ki se niso pričeli pred letom 2016 in se 
bodo zaključili najkasneje v letu 2018. Projekti so aktiv-
nosti z jasno strukturo, so časovno določljivi ter enkratni.

Državno priznanje za kakovostno in uspešno delo 
v daljšem časovnem obdobju v mladinskem sektorju se 
lahko podeli samo fizičnim osebam. Za daljše časovno 
obdobje šteje 5 ali več letno delovanje v mladinskem 
sektorju.

3. Predlagatelji državnih priznanj
Kandidate za državna priznanja lahko predlagajo 

fizične ali pravne osebe.
Predlagatelj kot fizična oseba ne more predlaga-

ti samega sebe. Predlagatelj kot pravna oseba tudi 
ne more predlagati samega sebe, lahko pa posreduje 
predloge posameznikov ali neformalnih skupin, ki so 
v okviru pravne osebe izvajali svoj projekt avtonomno.

Prav tako lahko fizične osebe, ki delujejo v okviru 
pravnih oseb, predlagajo pravno osebo, v okviru kate-
re delujejo oziroma so člani, vendar pod pogojem, da 
predlagatelj kot fizična oseba ni nosilec funkcij oziroma 
zaposlen pri pravni osebi, ki jo predlaga.

Posamezni predlagatelj lahko predloži več predlo-
gov.

K predlogu za državno priznanje je potrebno priložiti 
predhodno soglasje kandidata. V primeru pravne osebe 
soglasje podpiše zakoniti zastopnik.

4. Prejemniki državnih priznanj
1. Prejemniki državnih priznanj so lahko fizične 

osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče ali dovo-
ljenje za bivanje v Republiki Sloveniji in pravne osebe, ki 
imajo registriran sedež oziroma registrirano poslovanje 
poslovne enote oziroma podružnice v Republiki Slove-
niji. Državno priznanje se lahko podeli tudi mladinskim 
organizacijam, ki so organizirane kot sestavni del prav-
ne osebe iz prejšnjega stavka, če delujejo avtonomno v 
mladinskem sektorju v skladu z ZJIMS.

2. Državna priznanja se lahko podelijo fizičnim ose-
bam, ki živijo oziroma pravnim osebam, ki obstajajo in 
dejansko poslujejo v času izbire prejemnika.

3. Predlagani kandidati morajo delovati v mladin-
skem sektorju na področjih in v skladu z načeli kot jih 
opredeljuje ZJIMS.

5. Merila za podelitev državnih priznanj
Prejemniki državnih priznanj morajo izpolnjevati 

vsaj dve merili, ki sta navedeni v nadaljevanju te točke. 
Presoja po posameznem merilu bo potekala na podlagi:

– vsebinske primernosti;
– aktualnosti;
– ustreznega obsega vsebin in aktivnosti ter pri-

spevka.
Merila:
1. Skladnost delovanja z načeli in vsebinami mla-

dinskega dela;
Predlagani kandidati za državna priznanja morajo 

delovati skladno z načeli demokratičnosti, pluralnosti, in-
tegralnosti, medgeneracijske solidarnosti, enakopravno-
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sti, nediskriminacije in pravičnosti, večkulturnosti, med-
kulturnega dialoga, prostovoljstva, spodbujanja zdrave-
ga življenjskega sloga, spoštovanja življenja in okolja 
ter sodelovanja nevladnih organizacij pri upravljanju z 
javnimi zadevami.

2. Delovanje oziroma vpliv na osveščanje javnosti 
o pomenu mladinskega dela:

Osveščanje javnosti o pomenu mladinskega dela 
se lahko izkazuje skozi različne dogodke, spletne ak-
tivnosti, kampanje, objave v medijih, gradiva, brošure 
in podobno, katerih namen je osveščati javnost o vlogi 
mladih v družbi, njihovih programih in projektih, še po-
sebej tistih, ki spodbujajo aktivno državljanstvo mladih 
in njihovo participacijo. Prispevek je še toliko pomemb-
nejši, če privede tudi do dejanskih sprememb v družbi 
ali izboljšanju pogojev za delo v mladinskem sektorju.

3. Pomemben vpliv na socialno-družbeno poveza-
nost (kohezijo):

Vpliv na družbeno povezanost se izkazuje skozi so-
lidarnostne aktivnosti, aktivnosti, ki vključujejo mlade z 
manj priložnostmi in jim omogočajo integracijo v družbo 
in vse druge aktivnosti, katerih namen je spodbujanje 
spoštovanja človekovih pravic, strpnosti v družbi, razu-
mevanja in sodelovanja. Prispevek se lahko izkazuje 
tudi skozi aktivnosti, ki povezujejo organizacije, skupine 
ali posameznike v mladinskem sektorju.

4. Znatna razsežnost delovanja (multiplikatorni uči-
nek dela) projekta:

Multiplikativni učinek se izkazuje skozi analize, 
evalvacije, mnenja, kritike, iz katerih je razvidno, da so 
projekt oziroma različne aktivnosti imeli učinke na oseb-
no raven mladih in na raven odnosov, so opolnomočili 
mlade za življenje, okrepili njihovo participacijo v družbi, 
olajšale prehod na trg dela in podobno. Prispevek se 
lahko izkazuje tudi skozi učinke, ki jih je imel projekt na 
organizacijo, lokalno skupnost ali je imel celo učinke na 
nacionalne sisteme ali zakonodajo.

5. Prispevek k razvoju mladinskega dela (sektorja):
Prispevek k razvoju mladinskega dela in mladin-

skega sektorja se izkazuje skozi aktivnosti, ki mladinsko 
delo in izvajalce mladinskega dela utrjujejo pri njegovem 
poslanstvu z uporabo metod neformalnega in priložno-
stnega učenja. Prispevek k razvoju mladinskega dela 
se izkazuje tudi skozi aktivnosti za večjo usposobljenost 
mladinskih delavcev oziroma drugih nosilcev mladinske-
ga dela. Pomemben prispevek je lahko tudi razvijanje in 
uvajanje novih in inovativnih oblik mladinskega dela ter 
zagotavljanje pogojev za njihovo uporabo v mladinskem 
sektorju.

6. Trajnostni oziroma dolgoročni učinek za soude-
ležbo mladih v družbeni skupnosti:

Gre za prispevek, ki se izkazuje z vključevanjem 
mladih v sistem reprezentativne demokracije in ustvar-
janjem orodij za spodbujanje in vključevanje mladih v 
lokalne skupnosti, z razvijanjem sistemov za dialog z 
mladimi na lokalni ali nacionalni ravni ali s spodbujanjem 
vključevanja mladih iz različnih socialnih skupin v proce-
se sodelovanja, načrtovanja, izvajanja ali ovrednotenja 
projektov na različnih področjih (varovanje okolja, mož-
nosti izobraževanja, zaposlovanja, ohranjanja kulturne 
ali naravne dediščine ipd.).

7. Inovativnost:
Prispevek se izkazuje skozi aktivnosti za ustvarja-

nje spodbudnih okolij za mladinsko delo, ki izhajajo iz 
potreb in interesov mladih ter njim lastnega načina izra-
žanja inovativnosti in družbene odgovornosti.

6. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija 
in obrazci za predloge so dosegljivi na spletni strani Urada 
Republike Slovenije za mladino http://www.ursm.gov.si in 

na podlagi zaprosila v tajništvu osebno ali po elektronski 
pošti gp-ursm.mizs@gov.si. Tajništvo razpisovalca je na 
naslovu: Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, 4. nad-
stropje.

7. Rok za predložitev predlogov in način predloži-
tve: predlog mora prispeti na naslov Ministrstvo za izo-
braževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije 
za mladino, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, do 
dne 18. 10. 2018. Kot pravočasen se šteje predlog od-
dan s priporočeno poštno pošiljko do polnoči tega dne.

8. Opremljenost predloga
Predlog na ta javni razpis je potrebno poslati v 

zaprtem ovitku, na katerem mora biti vidna ustrezna 
označba: “Ne odpiraj – Predlog za podelitev Državnega 
priznanja v mladinskem sektorju za leto 2018”.

Zaradi evidentiranja priporočamo, da je na hrbtni 
strani ovitka napisan naslov predlagatelja.

Veljaven bo predlog, ki bo pravilno opremljen in 
pravočasno predložen razpisovalcu. Neveljavni predlo-
gi (nepravilno opremljeni in/ali nepravočasno prispeli) 
bodo neodprti vrnjeni predlagateljem.

9. Odpiranje in pregled predlogov: odpiranje predlo-
gov bo potekalo 24. 10. 2018 v prostorih Urada Repub-
like Slovenije za mladino.

10. Evalvacija: postopek ugotavljanja upravičenosti 
bo izvedla strokovna komisija za podelitev državnih pri-
znanj, imenovana s strani ministrice, pristojne za mladi-
no. Strokovna komisija bo pregledala prispele predloge, 
ugotovila pravilnost, pravočasnost in popolnost vloženih 
predlogov ter, če bo to potrebno, pozvala predlagatelje, 
da v osmih dneh dopolnijo pomanjkljive predloge. Stro-
kovna komisija bo glasovala o predlaganih kandidatih 
na podlagi analize predlogov in razprave o izboru na 
podlagi meril. Sprejeti bodo predlogi, z najboljšim vre-
dnotenjem po opravljenem glasovanju večine članov 
strokovne komisije.

11. Dodatne informacije: zainteresirani predlagatelji 
se lahko vsak delovni dan obrnejo na tajništvo razpiso-
valca (tel. 01/40-05-790) ali na kontaktno osebo razpi-
sovalca: Barbara Zupan (tel. 01/40-05-261 ali e-pošto: 
barbara.zupan@gov.si).

Urad Republike Slovenije za mladino

 Ob-2766/18
Na podlagi 22. in 39. člena Zakona o državni upra-

vi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB4, 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), 106.g člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 
popr.), 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 
– ZIPRS1718 in 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18), Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 
in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 
– ZJF-H), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 
(DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17), Proračuna 
Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019) (Uradni list 
RS, št. 71/17), Resolucije o Nacionalnem programu za 
mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13), 7. člena 
Zakona o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 
42/10), 17. do 25. člena Zakona o javnem interesu v 
mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 
– ZNOrg), 11. do 18. člena Pravilnika o izvajanju Zako-
na o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list 
RS, št. 47/11) ter Sklepa o začetku postopka za sofi-
nanciranje aktivnosti mladinskih svetov lokalnih skupno-
sti 2018–2019, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, Urad Republike Slovenije za mladino, Masarykova 
cesta 16, 1000 Ljubljana, objavlja

http://www.ursm.gov.si
mailto:gp-ursm.mizs@gov.si
mailto:barbara.zupan@gov.si
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javni poziv
za sofinanciranje aktivnosti mladinskih svetov 

lokalnih skupnosti v letu 2018 in 2019
1.1. Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca: Mi-

nistrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Re-
publike Slovenije za mladino, Masarykova cesta 16, 
1000 Ljubljana.

1.2. Namen in cilj javnega poziva
Javni poziv je namenjen sofinanciranju aktivnosti, ki 

jih izvajajo mladinski sveti lokalnih skupnosti v skladu z 
Zakonom o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 
in 42/10) v letih 2018 in 2019. Aktivnosti so namenjen 
mladim v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.

Cilj javnega poziva je omogočanje rednega delo-
vanja mladinskih struktur in izvajanja mladinskih pro-
gramov in programov za mlade z namenom vključeva-
nja čim večjega števila mladih v procese neformalnega 
učenja in aktivnega državljanstva.

Na tem javnem pozivu lahko sodelujejo mladinski 
sveti lokalnih skupnosti, ki so registrirani po Zakonu o 
mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10) in 
Pravilniku o registraciji mladinskih svetov (Uradni list 
RS, št. 60/01 in 85/01 – popr.) ter so na dan oddaje 
vloge vpisani v register mladinskih svetov, ki ga vodi 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad 
Republike Slovenije za mladino.

Urad Republike Slovenije za mladino (v nadalje-
vanju: razpisovalec) vabi potencialne upravičence, da 
oddajo prijave v skladu z usmeritvami, predmetom in 
kriteriji tega javnega poziva ter podrobneje opredelijo 
vsebino, načrt izvedbe in finančno strukturo prijavljene-
ga programa.

1.3. Opredelitev predmeta javnega poziva
Predmet javnega poziva so aktivnosti, ki jih v skladu 

s 5. členom Zakona o mladinskih svetih izvajajo mladin-
ski sveti lokalnih skupnosti:

– izvajanje ali sodelovanje pri izvajanju mladinske-
ga dela in drugih dejavnosti na področjih mladinskega 
sektorja v skladu z zakonom, ki ureja javni interes v 
mladinskem sektorju;

– zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj inte-
resnih oblik združevanja mladih;

– omogočanje sodelovanja mladih pri sprejemanju 
zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na življenje in 
delo mladih;

– opravljanje drugih nalog za uveljavljanje interesov 
mladih, opredeljenih s temeljnim aktom.

Sofinancirane bodo aktivnosti, ki bodo umeščene 
v vsaj eno ali več izmed sledečih področij mladinskega 
sektorja, ki so navedena v 4. členu Zakona o javnem 
interesu v mladinskem sektorju:

– avtonomija mladih,
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje 

kompetenc mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko 

sodelovanje mladih,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev 

v družbi.
1.3.1. Prednostna področja javnega poziva
Prednostna področja javnega poziva so programi 

mladinskega dela, ki prispevajo k uresničevanju ciljev 
in podpodročij poglavja »6 Področje 5: Mladi in družba 
ter pomen mladinskega sektorja« Resolucije o nacional-
nem programu za mladino 2013–2022 (Uradni list RS, 
št. 90/13), in sicer:

1) Spodbujanje participacije in zastopanosti mladih 
žensk in moških, s poudarkom na:

a) spodbujanju konvencionalne politične participa-
cije mladih, z upoštevanjem načela uravnotežene za-
stopanosti spolov;

b) spodbujanju in podpiranju nekonvencionalne po-
litične participacije mladih;

c) spodbujanju in krepitvi stalnih mehanizmov po-
svetovanj z mladimi ter

d) promoviranju pomena mladinske participacije;
2) Spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij 

v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mla-
dinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorga-
nizirane mladine.

1.4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vsi vlagatelji
Izvajalec je upravičen do kandidiranja za sredstva 

tega javnega poziva, če izpolnjuje naslednje splošne 
pogoje:

a) izvajalec je mladinski svet lokalne skupnosti, kot 
je opredeljen v Zakonu o mladinskih svetih (Uradni list 
RS, št. 70/00 in 42/10), ki je na dan oddaje prijave vpi-
sani v register mladinskih svetov, ki ga vodi Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slo-
venije za mladino;

b) izvajalec mora biti nosilec aktivnosti iz točke 1.2. 
in 1.3. tega javnega poziva;

c) izvajalec ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih 
obveznosti do razpisovalca;

d) izvajalec mora s podpisom in žigosanjem izjave 
na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko od-
govornostjo izjaviti, da proti njemu ni bila izdana prav-
nomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi mu bilo 
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega 
poziva. Prav tako mora izvajalec soglašati z določili jav-
nega poziva in pripadajoče razpisne dokumentacije ter 
potrditi resničnost oziroma točnost navedb v predlogu 
programa, da ustrezajo dejanskemu stanju, vse prilože-
ne fotokopije pa ustrezajo originalom;

e) vsak izvajalec lahko kandidira za sredstva so-
financiranja le z eno prijavo, oddano na ta javni poziv;

f) izvajalec mora za izvajanje programa zagotoviti 
najmanj 50 % delež sofinanciranja iz drugih virov. Vred-
nost prijavljenega programa sme znašati maksimalno 
15.000,00 EUR;

g) predlog programa mora izkazovati finančno 
strukturo stroškov, ki se nanašajo izključno na izvedbo 
načrtovanega programa, so neposredno potrebni za 
njegovo nemoteno izvedbo in so v celoti skladni s cilji 
programa.

1.4.1. Dodatni pogoj za upravičenost do sofinan-
ciranja

Prijavitelj, ki bo s prijavo na javni poziv izpolnjeval 
zgoraj navedene obvezne splošne in posebne pogoje 
po skupinah, bo upravičen do sofinanciranja programa, 
če bo na podlagi meril, navedenih v tem javnem pozivu, 
dosegel vsaj minimalno število točk, tj. 12 točk.

1.5. Kriteriji za dodelitev sredstev
Kriteriji za dodelitev sredstev za redno delovanje in 

programe mladinskih svetov lokalnih skupnosti so:
– število organizacij, ki sestavljajo mladinski svet 

lokalne skupnosti;
– delovanje organizacije glede na pričakovane ak-

tivnosti mladinskih svetov iz točke 1.3. in prednostna 
področja iz točke 1.3.1. v letu 2017;

– načrtovane aktivnosti organizacije glede na pri-
čakovane aktivnosti mladinskih svetov iz točke 1.3. in 
prednostna področja iz točke 1.3.1. v letih 2018 in 2019;

– vidnost rednega delovanja v eni ali več lokalnih 
skupnosti.

1.6. Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago 
v okviru tega javnega poziva
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Okvirna višina sredstev javnega poziva za leto 2018 
in 2019 znaša 25.000,00 EUR, in sicer v letu 2018 
10.000,00 EUR in v letu 2019 15.000,00 EUR.

Sredstva se zagotavljajo v okviru proračunske po-
stavke 610010 – Podpora delovanju mladinskih orga-
nizacij, 722310 – Programi za mlade in 913110 – Pro-
gramske aktivnosti, ukrep 3313-11-0003 – Programi za 
mlade.

1.7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu 
s pogodbo ter predpisi, ki določajo izvrševanje proraču-
na Republike Slovenije in z naslednjo dinamiko:

– 40 % dodeljenih sredstev mora biti porabljenih do 
15. 11. 2018;

– preostalih 60 % dodeljenih sredstev mora biti po-
rabljenih do 30. 6. 2019.

1.8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave 
in način predložitve prijave ter opremljenost prijav

1.8.1. Rok za predložitev prijave in način predlo-
žitve

Vlagatelj mora izpolniti razpisni obrazec za kandi-
diranje za pridobitev sredstev, ki je priloga temu pozivu 
in je objavljen na naslovu http://www.ursm.gov.si/si/jav-
ni_razpisi_in_objave/.

Po končanem izpolnjevanju mora vlagatelj prijavo 
natisniti in jo lastnoročno podpisati ter žigosati, v kolikor 
posluje z žigom. Natisnjeni prijavi mora priložiti vse mo-
rebitne listinske ali druge dokaze, ki dokazujejo njegove 
navedbe.

Vlagatelj mora natisnjeno prijavo za dodelitev sred-
stev z dokazili, izpolnjeno v slovenskem jeziku, poslati s 
priporočeno pošto na naslov Urada Republike Slovenije 
za mladino, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, naj-
pozneje do 1. 10. 2018. Za pravočasne bodo štele pri-
jave, ki bodo na ta dan oddane s priporočeno pošto do 
24.00 ure ali istega dne osebno dostavljene v vložišče 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Prijave, ki ne bodo natisnjene in poslane s pripo-
ročeno pošto v predpisanem roku, razpisovalec ne bo 
upošteval. Prijava, ki je bila vložena po izteku prijavnega 
roka ali je ni vložila upravičena oseba, se zavrže.

Prijave izvajalcev, ki se prijavijo z enakim ali po-
dobnim predlogom programa (tj. aktivnosti v predlogih 
programov se podvajajo), se zavrnejo.

Prijave izvajalcev, ki ne izpolnjujejo pogojev in ne 
dosežejo minimalnega števila točk pri merilih iz javnega 
poziva, se zavrnejo.

1.8.2. Opremljenost prijave
Prijavo na ta javni poziv je potrebno poslati v 

zaprtem ovitku, na katerem morata biti vidni ustrezni 
označbi:

1. “Ne odpiraj – Prijava za sofinanciranje – JP 
MSLS 2018”

2. Na ovitku morata biti napisana naziv in naslov 
vlagatelja.

Veljavna bo prijava, ki bo pravilno opremljena in 
pravočasno predložena razpisovalcu. Neveljavne pri-
jave (nepravilno opremljene in nepravočasno prispele) 
bodo neodprte vrnjene vlagateljem.

Strokovna komisija bo v roku petih dni po koncu od-
piranja prijav pisno pozvala tiste izvajalce, katerih prijave 
ne bodo popolne, da jih dopolnijo v roku osmih dni od 
prejetja poziva. Prijava se, razen v smislu dopolnjevanja, 
po oddaji le-te ne sme spreminjati. Poziv za dopolnitev 
prijav bo izvajalcem posredovan po pošti na naslov izva-
jalca, ki je naveden na kuverti in v prijavnici. Prijave, ki 
jih izvajalci ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za do-
polnitev prijav, bodo s sklepom zavržene kot nepopolne.

1.9. Datum odpiranja prijav
Odpiranje in ocenjevanje prispelih prijav bo opravila 

strokovna komisija, imenovana s strani razpisovalca. 
Strokovna komisija bo pričela z odpiranjem vlog predvi-
doma 3. 10. 2018.

Odpiranje prijav, v skladu s 16. členom Pravilnika 
o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem 
sektorju (Uradni list RS, št. 47/11) zaradi pričakovanega 
velikega števila prijav, ne bo javno.

1.10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o 
izidu javnega poziva

Vlagatelji bodo o izidu javnega poziva obveščeni 
predvidoma v tridesetih dneh po izteku roka prijave na 
ta javni poziv.

Razpisovalec bo hkrati z izdanim sklepom o rezul-
tatih tega javnega poziva pozval upravičence k sklenitvi 
pogodbe. V primeru, da se upravičenec v roku 8 dni 
od prejema poziva ne odzove na poziv, se šteje, da je 
odstopil od vloge.

Predvideni obseg financiranja in višina sredstev 
oziroma rok prevzemanja obveznosti na podlagi tega 
javnega poziva se lahko spremeni, v kolikor nastopijo 
dejavniki, ki vplivajo na obseg in višino proračunskih 
sredstev, oziroma dejavniki, ki bi onemogočali izplačilo 
prevzetih obveznosti delno ali v celoti.

1.11 Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani 
vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija, ki bo vlagateljem podrob-
neje pojasnila pogoje tega javnega poziva, bo zaintere-
siranim vlagateljem dosegljiva na spletni strani razpiso-
valca http://www.ursm.gov.si/si/javni_razpisi_in_objave/ 
in na podlagi zaprosila v tajništvu Urada Republike 
Slovenije za mladino, Masarykova cesta 16, Ljubljana, 
osebno ali po elektronski pošti gp-ursm.mizs@gov.si.

Zainteresirani izvajalci se lahko za morebitna tele-
fonska pojasnila obrnejo na tajništvo razpisovalca na 
tel. 01/40-05-790, in sicer v času uradnih ur (ponedeljek 
in petek od 9. do 12. ure in v sredo od 9. do 12. ure in 
od 14. do 16. ure) ali na elektronski naslov gp-ursm.
mizs@gov.si.

Vse verzije razpisne dokumentacije, ne glede na 
medij, na katerem se nahajajo, so oblikovno in vsebin-
sko enake. Vlagatelji s tiskanjem elektronske oblike do-
kumentacije dobijo kopijo, enako pisni obliki.

Urad Republike Slovenije za mladino

Št. 4261-01/2018-16 Ob-2748/18
Na podlagi 9. člena, v povezavi s petim odstavkom 

14. člena Odloka o turistični taksi v Občini Bovec (Uradni 
list RS, št. 50/18 in 52/18 – popr.), v skladu z 22. členom 
Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1, Uradni 
list RS, št. 13/18) Občina Bovec objavlja

javni poziv
za posredovanje podatkov, ki bodo osnova  

za izračun pavšalnega zneska turistične takse  
v Občini Bovec za leto 2019 in naprej

Poziv vsem zavezancem
Občina Bovec poziva zavezance iz druge alinee 

4. člena v povezavi z 9. členom Odloka o turistični taksi 
v Občini Bovec (lastnike počitniških hiš in stanovanj 
na območju Občine Bovec) k oddaji podatkov, ki bodo 
osnova za izračun pavšalnega zneska turistične takse 
za leto 2019 in naprej (obračun v letu 2020 in naprej). 
Zavezanci so dolžni podatke vpisati v predpisani prilo-
ženi obrazec in jih do vključno 30. 9. 2018 poslati na 
naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bo-
vec.

mailto:gp-ursm.mizs@gov.si
mailto:gp-ursm.mizs@gov.si
mailto:gp-ursm.mizs@gov.si
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Odlok o turistični taksi v Občini Bovec s popravkom 
ter predpisani obrazec za posredovanje podatkov so 
v elektronski obliki dostopna na spletni strani Občine 
Bovec: http://obcina.bovec.si. Za kakršna koli pojasnila 
smo vam na voljo na tel. 05/38-41-902 (kontaktna ose-
ba Vesna Cuder) in 05/38-41-912 (kontaktna oseba: 
Cecilija Avsenik).

Občina Bovec

 Ob-2739/18
Javno podjetje – Azienda pubblica Marjetica Ko-

per, d.o.o. – s.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, ki ga 
zastopa direktor Jani Bačić, na podlagi tretjega odstav-
ka 22. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, 
št. 97/07 s spremembami) objavlja

vabilo
k oddaji ponudb za pridobitev stavbne pravice na 
nepremičnini v lasti Javnega podjetja – Azienda 

pubblica Marjetica Koper d.o.o. – s.r.l.
1. Ime in sedež lastnika: Javno podjetje – Azienda 

pubblica Marjetica Koper, d.o.o. – s.r.l. (v nadaljeva-
nju Marjetica Koper, d.o.o. – s.r.l.), Ulica 15. maja 4, 
6000 Koper, ki ga zastopa direktor Jani Bačić.

2. Opis predmeta javnega razpisa za pridobitev 
stavbne pravice

S predmetnim vabilom se ponudnike vabi k oddaji 
ponudbe za pridobitev stavbne pravice na nepremičnini 
parc. št. 3858/1 k.o. Bertoki – 2604 (območje površin s 
pokopališko namensko rabo), v izmeri 663 m2, v lasti 
Javnega podjetja Marjetica Koper d.o.o., in sicer za 
namen obnove oziroma rekonstrukcije stavbe št. 2131 
v površini 160,20 m2 poslovne stavbe, ki stoji na nepre-
mičnini parc. št. 3858/1 k.o. Bertoki.

Nepremičnina parc. št. 3858/1 k.o. Bertoki leži ne-
posredno ob Istrski cesti v območju pokopališča Ško-
cjan. Pokopališče Škocjan je pokopališče mesta Koper 
in okoliških zaselkov, gre za večje pokopališče, ki sega 
do Istrske ceste. Po konfiguraciji gre za ravno območje 
ob vznožju hriba Škocjan. Zaradi potreb pokopališke 
dejavnosti je tudi po namenski rabi prostora območje 
nepremičnine predvideno za pokopališče.

Širše gledano gre torej za območje predvideno 
za pokopališko dejavnost, ki ima zgrajeno popolno ko-
munalno opremo, razen plinskega omrežja. Parcela 
št. 3858/1 k.o. Bertoki v naravi obsega dotrajano dvoe-
tažno stavbo in zemljišče. Po obliki je parcela pravoko-
tnik z daljšo stranico vzporedno z Istrsko cesto (SV–JZ). 
Stavba št. 2131, ki leži na tej parceli, je potrebna nado-
mestne gradnje ali rekonstrukcije z omejitvijo o namen-
ski rabi prostora – pokopališče.

3. Razlogi za ustanovitev stavbne pravice: Javno 
podjetje Marjetica Koper d.o.o. se med drugim ukvarja 
s pokopališko in pogrebno dejavnostjo na območju Me-
stne občine Koper. Z ustanovitvijo stavbne pravice na 
nepremičnini parc. št. 3858/1 k.o. Bertoki bo prišlo do 
obnove sicer dotrajane stavbe na tej nepremičnini, ki se 
bo lahko uporabila predvsem za namene, združljive s 
pokopališko in pogrebno dejavnostjo, zlasti pa za depo-
nijo kamnitih izdelkov in nagrobnih spomenikov.

4. Vrsta pravnega posla – predmet javnega razpisa 
je pridobitev stavbne pravice

Podlaga za nastanek stavbne pravice je Pogodba o 
ustanovitvi stavbne pravice, pri čemer stavbna pravica 
nastane šele z vpisom v zemljiško knjigo.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba o 
ustanovitvi stavbne pravice. Stroške sklenitve pogodbe, 
davek na dodano vrednost, stroške notarskih storitev ter 

http://obcina.bovec.si
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takso za vpis v zemljiško knjigo plača izbrani ponudnik. 
V pogodbi bosta lastnik in imetnik stavbne pravice dolo-
čila podrobnosti, ki niso zajete v tem vabilu.

5. Izhodiščno nadomestilo
Izhodiščno nadomestilo za stavbno pravico z veljav-

nostjo v mesecu juliju 2018 letno znaša 2.986,35 EUR, 
mesečno pa znaša 248,86 EUR. Preračunano na 
dan 31. 12. 2018 letno izhodiščno nadomestilo znaša 
3.013,22 EUR. Izhodiščno nadomestilo ne vsebuje 22 % 
davka na dodano vrednost.

Obrok se revalorizira z letno stopnjo inflacije po 
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. More-
bitno razhajanje v indeksu inflacije se ugotavlja posebej 
za tekoče leto. Letna stopnja inflacije po podatkih Sta-
tističnega urada Republike Slovenije ob koncu meseca 
junija 2018 znaša 1,80 % na letni stopnji.

Imetnik stavbne pravice bo nadomestilo za stavb-
no pravico plačal enkrat letno do 31. januarja za tekoče 
leto, z izjemo prvega obroka nadomestila, ki ga bo ime-
tnik stavbne pravice poravnal v sorazmernem deležu le-
tnega nadomestila in bo zapadel v plačilo 8 dni od skle-
nitve pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice oziroma od 
izstavitve računa s strani Marjetice Koper d.o.o. – s.r.l.

Plačilo nadomestila predstavlja bistveno sestavino 
pogodbe. V primeru, da pridobitelj ne poravna nado-
mestila na določen način, se pogodba šteje za razdrto.

Letni izračun nadomestila za stavbno pravico je se-
stavni del pogodbe, pri čemer se letni izračun opravi po 
izvedbi tega postopka glede na ponujeno in doseženo 
najvišjo ceno. Letni izračun bo izdelal cenilec gradbene 
stroke.

Ponudniki morajo v ponudbi kot merilo za izbor 
ponuditi čim višje nadomestilo, vendar najmanj v višini 
izhodiščnega nadomestila.

V primeru, da dva ali več ponudnikov s popolnimi 
ponudbami ponudi enako najvišjo višino nadomestila, se 
z njima izvedejo dodatna pogajanja.

Izklicna višina nadomestila je določena na podlagi 
cenitve cenilca gradbene stroke.

6. Čas trajanja stavbne pravice ter prenehanje po-
godbenega razmerja

Stavbna pravica se po tem vabilu k oddaji ponudb 
ustanovi za dobo 30 let.

Nepremičnino, ki je predmet tega poziva, prevza-
me imetnik stavbne pravice v posest po izpolnitvi vseh 
pogojev za začetek veljavnosti pogodbe, predvidoma v 
roku 15 dni od podpisa pogodbe.

S prenehanjem stavbne pravice postane stavba se-
stavina nepremičnine ter last Marjetice Koper d.o.o. – s.r.l.

7. Povabilo k oddaji ponudb: Javno podjetje Mar-
jetica Koper d.o.o. vabi zainteresirane ponudnike, da 
podajo svoje ponudbe, ki morajo biti izdelane v sloven-
skem jeziku. Ponudbi morajo biti priložene vse zahteva-
ne priloge oziroma spodaj zahtevani podatki, vključno z 
dokazilom o vplačilu varščine.

8. Dodatne informacije in ogled nepremičnine, ki je 
predmet javnega razpisa

Dodatne informacije v zvezi z vabilom k oddaji po-
nudb dobijo interesenti na sedežu javnega podjetja Mar-
jetica Koper d.o.o. – s.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, 
ali po tel. 05/66-33-700.

Nepremičnino, ki je predmet tega vabila k oddaji 
ponudb, si je mogoče ogledati po predhodnem dogo-
voru s predstavnikom Marjetice Koper d.o.o. – s.r.l., na 
elektronskem naslovu info@marjeticakoper.si, ali pa na 
tel. 05/66-33-700.

9. Vsebina ponudbe
Popolna in pisna ponudba mora biti podana v slo-

venskem jeziku in mora vsebovati:

– podatke o ponudniku (naziv ponudnika in njegov 
točen naslov, matično številko oziroma EMŠO in davčno 
številko, telefonsko številko, morebitni elektronski na-
slov, kontaktno osebo, podatke o zakonitem zastopniku, 
št. TRR računa, podatke o morebitni pooblaščeni osebi 
za podpis ponudbe in pogodbe);

– ponujeno višino letnega nadomestila za stavbno 
pravico, ki ne sme biti nižje od izhodiščnega nadomesti-
la iz tega vabila k oddaji ponudb;

– idejno zasnovo oziroma program rekonstrukci-
je stavbe št. 2131 na nepremičnini parc. št. 3858/1 
k.o. Bertoki;

– dokazilo o plačilu varščine.
10. Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako 

"Ne odpiraj – Ponudba za stavbno pravico" in z obve-
zno navedbo na katero ponudbo za stavbno pravico se 
nanaša, najkasneje do dne 24. 9. 2018 do 12. ure, na 
naslov Javno podjetje – Azienda pubblica Marjetica Ko-
per, d.o.o. – s.r.l., Ulica 15. maja 4, 6000 Koper. Na hrbt-
ni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika.

Ponudbe je do navedenega datuma mogoče oddati 
tudi osebno v prostorih Marjetice Koper d.o.o. – s.r.l., na 
naslovu Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, med delovnim 
tednom od 9. do 12. ure.

11. Varščina
Udeleženci, ki želijo sodelovati na zbiranju ponudb, 

morajo vplačati varščino v višini 10 % od izhodiščnega 
letnega nadomestila za stavbno pravico brez DDV (zne-
sek 298,64 EUR), in sicer na račun Javnega podjetja 
Marjetica Koper d.o.o., na naslovu Ulica 15. maja 4, 
6000 Koper, TRR št. SI56 6100 0000 8572 043 (Delav-
ska hranilnica d.d., Ljubljana), z obveznim namenom 
»varščina za parc. št. 3858/1 k.o. Bertoki«.

Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključ-
no dne 21. 9. 2018. Varščina bo neuspelim ponudnikom 
vrnjena brez obresti v 15 dneh po opravljenem odpira-
nju ponudb, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana 
pri plačilu oziroma obračunu letnega nadomestila za 
stavbno pravico.

V primeru, da se vplačnik varščine ne udeleži odpi-
ranja ponudb oziroma ne sklene pogodbe v 15 dneh po 
opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma ne 
plača nadomestila za stavbno pravico po sklenitvi pogod-
be, lahko organizator zbiranja ponudb obdrži varščino.

12. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponujena neto višina nadomestila za stavbno 

pravico, tj. nadomestilo brez pripadajočega oziroma po-
vezanega DDV in morebitnih drugih davkov in javnih 
dajatev v skladu z veljavnimi predpisi.

Javno podjetje Marjetica Koper d.o.o. bo vse po-
nudbe ocenilo in razvrstilo ob upoštevanju postavljenih 
meril za izbiro najugodnejšega ponudnika.

V primeru, če bi dva ali več ponudnikov ponudila 
enako višino nadomestila, bo Marjetica Koper d.o.o. 
– s.r.l. z njima oziroma z njimi izvedlo neposredna po-
gajanja in bo po teh izvedenih neposrednih pogajanjih 
za najugodnejšega ponudnika izbrala tistega, ki bo po-
nudil končno najvišje neto letno nadomestilo za stavbno 
pravico.

13. Drugi pogoji
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece 

od dneva zaključka razpisnega roka. Ponudniki morajo 
izpolniti vse pogoje določene v tem vabilu.

Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi 
bremeni.

14. Dovoljenja in soglasja pristojnih organov: kate-
rakoli dovoljenja in/ali soglasja in/ali drugo od pristojnih 

mailto:info@marjeticakoper.si
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organov in institucij, potrebna v skladu z veljavnimi pred-
pisi za rekonstrukcijo objekta oziroma stavbe, je dolžan 
pridobiti izključno imetnik stavbne pravice na svoje stro-
ške in na svoje tveganje.

15. Postopek po odpiranju ponudb
Odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Marjetice 

Koper d.o.o. – s.r.l., dne 24. 9. 2018 ob 13. uri, na na-
slovu Ulica 15. maja 4, 6000 Koper. Ponudbe bodo po 
poteku razpisnega roka odprte. Nepravočasnih ponudb 
Javno podjetje Marjetica Koper d.o.o. ne bo upoštevalo.

V primeru, da bo Marjetica Koper d.o.o. – s.r.l. pri 
pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni popolna, bo 
ponudnik pozvan na dopolnitev. Rok za dopolnitev po-
nudbe bo 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. V koli-
kor ponudnik v postavljenem roku ne dopolni ponudbe, 
se ponudba takega ponudnika zavrže.

Na podlagi sklepa o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka bo dolžan izbrani ponudnik v roku 15 dni od dneva 
poziva skleniti pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice, 
sicer se bo štelo, da je od ponudbe odstopil v nasprotju s 
pogoji tega vabila k oddaji ponudb, z vsemi posledicami 
v skladu s tem vabilom.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika 
obveščeni v roku 30 dni od dneva zaključka razpisnega 
roka oziroma od dne zaključka pogajanj.

16. Negativna pogodbena klavzula: Javno podjetje 
Marjetica Koper d.o.o. – s.r.l. lahko kadarkoli v katerikoli 
fazi ustavi postopek podelitve stavbne pravice in skle-
nitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne 
dokazljive in potrebne stroške v postopku tega poziva.

Javno podjetje – Azienda pubblica 
Marjetica Koper d.o.o. – s.r.l.
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Evidence sindikatov

Št. 101-3/2018/4 Ob-2380/18
Spremenjena pravila Sindikata kmetijstva in ži-

vilske industrije Slovenije, Sindikata družbe ŠUMI 
BONBONI Krško, Cesta 4. julija 86, Krško, ki so bila 
sprejeta dne 24. 4. 2018, z nazivom: Pravila sindikata 
Šumi bonboni, se vzamejo v hrambo in vpišejo v evi-
denco statutov sindikatov pri Upravni enoti Krško, pod 
zaporedno številko 46.

Št. 101-22/2018-4 Ob-2552/18
Statut Sindikata združenega dela sila, sindikat 

za polno zaposlenost, svobodno delo in demokraci-
jo v gospodarstvu (kratko ime: Sindikat združenega 
dela sila), Einspielerjeva 6, Ljubljana, sprejet na obč-
nem zboru sindikata 22. 2. 2018, se na podlagi odločbe 
UEL Izpostava Bežigrad št. 101-22/2018-2 z dne 18. 5. 
2018, vpiše v evidenco statutov sindikatov pod zap. 
št. 1/2018.
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Objave po Zakonu  
o elektronskih komunikacijah

2.2 Ponudnik ne sme biti imetnik pravice razširjanja 
televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki za 
televizijski program, s katerim kandidira na tem javnem 
razpisu, na območju, ki zajema tudi območje med Ko-
prom in Sečovljami.

2.3 Ponudnik mora imeti na dan oddaje ponudbe 
poravnane vse zapadle obveznosti do agencije.

2.4 Zoper ponudnika do poteka roka za predložitev 
ponudb ne sme biti začet postopek prisilne poravnave, 
stečaja ali prisilne likvidacije.

2.5 Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo.
3 Merila za izbiro ponudb in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Posebna nepristranska komisija za vodenje jav-

nega razpisa (v nadaljevanju: komisija) bo ponudbe 
ocenila v skladu z razpisnimi merili Žanrska in temat-
ska ustreznost programske ponudbe, Obseg lastne 
produkcije, Produkcija slovenskih avdiovizualnih del iz 
68. člena Zakona o medijih, Trajanje (obseg) progra-
ma, Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih 
programih in Prosta dostopnost (nekodiranost) pro-
grama. Pri vsakem od teh meril je določeno najmanjše 
in največje število točk, ki ga lahko dobi ponudnik. 
Skupno maksimalno število točk pri vseh merilih sku-
paj je 100.

Komisija bo Svetu za radiodifuzijo (v nadaljevanju: 
svet) poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni 
v skladu z razpisnimi merili. Svet bo prispele ponudbe 
in poročilo o njihovi oceni pregledal ter najpozneje v 
60 dneh po prejemu ponudb in poročila predložil agenciji 
obrazložen predlog izbire.

Agencija bo na podlagi obrazloženega predloga 
izbire, ki ga poda svet, vsem izbranim ponudnikom po-
delila pravico razširjanja televizijskega programa v di-
gitalni radiodifuzni tehniki na območju med Koprom in 
Sečovljami.

3.1 Žanrska in tematska ustreznost programske 
ponudbe

Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke 
glede na žanrsko in tematsko raznovrstnost program-
skih vsebin v predvajanem programu. Posamezni po-
nudnik prejme točke glede na to, kako raznovrsten pro-
gram ponuja. (0–20 točk)

3.2 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke 

glede na minimalno tedensko povprečje deležev pro-
gramskih vsebin lastne produkcije v dnevnem oddajnem 
času. Ponudniku, ki ima v svojem programu večje mini-
malno tedensko povprečje deležev programskih vsebin 
lastne produkcije v dnevnem oddajnem času, se dodeli 
več točk. (0–20 točk)

3.3 Produkcija slovenskih avdiovizualnih del iz 
68. člena Zakona o medijih

Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke 
glede na minimalni delež produkcije slovenskih avdio-
vizualnih del v letnem oddajnem času. Ponudniku, ki 
ima večji minimalni delež produkcije slovenskih avdi-
ovizualnih del v letnem oddajnem času, se dodeli več 
točk. (0–20 točk)

3.4 Trajanje (obseg) programa
Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo točke so-

razmerno glede na minimalni tedenski obseg trajanja 

Št. 38141-2/2018/3 Ob-2723/18
Na podlagi 104.a člena Zakona o medijih (Uradni 

list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – 
ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 
in 39/16) in ob smiselni uporabi 38. člena Zakona o 
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 
110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) 
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republi-
ke Slovenije (v nadaljevanju: agencija) objavlja

S K L E P
o uvedbi javnega razpisa za podelitev petih pravic 

razširjanja televizijskega programa v digitalni 
radiodifuzni tehniki na območju  

med Koprom in Sečovljami
1 Predmet javnega razpisa
Podelitev petih pravic razširjanja televizijskega pro-

grama v digitalni radiodifuzni tehniki na območju med 
Koprom in Sečovljami. Pravice bo agencija podelila z 
odločbo v skladu s petim odstavkom 104.a člena ZMed.

Zahteve v zvezi s predmetom javnega razpisa, ki se 
bodo zapisale v odločbe o podelitvi pravice:

– izbrani ponudnik mora z razširjanjem in oddaja-
njem televizijskega programa, za katerega je pridobil 
pravico razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki, pričeti 
najkasneje v roku treh mesecev od pravnomočnosti 
odločbe o podelitvi pravice. Agencija lahko izbranega 
ponudnika, ki v roku treh mesecev od pravnomočnosti 
odločbe o podelitvi pravice ne bo pričel z izvrševanjem 
pravice, pisno opozori, naj začne podeljeno pravico izvr-
ševati v roku enega meseca od prejema pisnega opozo-
rila. Če bo agencija ugotovila, da izbrani ponudnik pode-
ljene pravice v roku enega meseca od prejema njenega 
pisnega opozorila ni začel izvrševati, bo lahko po uradni 
dolžnosti začela postopek za razveljavitev odločbe o 
podelitvi pravice, ki je predmet tega javnega razpisa.

– izbrani ponudnik mora pravico izvrševati ves čas 
trajanja odločbe, s katero mu je digitalna pravica pode-
ljena. Agencija lahko izbranega ponudnika, ki po pričet-
ku izvrševanja podeljene pravice te ne bo nepretrgoma 
izvrševal več kot tri mesece, pisno opozori, naj začne 
podeljeno pravico izvrševati v roku enega meseca od 
prejema pisnega opozorila. Če bo agencija ugotovila, 
da izbrani ponudnik podeljene pravice v roku enega 
meseca od prejema njenega pisnega opozorila ni začel 
izvrševati, bo lahko po uradni dolžnosti začela postopek 
za razveljavitev odločbe o podelitvi pravice, ki je pred-
met tega javnega razpisa.

2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična ose-

ba, ki je za televizijski program, s katerim kandidira 
na tem javnem razpisu, imetnik veljavnega dovoljenja 
za izvajanje televizijske dejavnosti, ki je bilo izdano 
v Republiki Sloveniji, ali imetnik ustreznega oziroma 
primerljivega veljavnega dovoljenja, izdanega v drugi 
državi članici Evropske unije ali tretji državi, podpisnici 
Evropske konvencije o čezmejni televiziji Sveta Evrope. 
Dovoljenje za izvajanje televizijske dejavnosti oziroma 
ustrezno oziroma primerljivo dovoljenje mora biti izdano 
pred potekom roka za predložitev ponudb na zadevni 
javni razpis.
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programa. Ponudba ponudnika z največjim minimalnim 
tedenskim obsegom trajanja programa dobi 20 točk. 
(0–20 točk)

3.5 Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih 
programih

Ocena je vezana na izpolnjeno in podpisano izja-
vo o uravnoteženem poročanju v dnevnoinformativnih 
oddajah. Če ponudnik priloži izpolnjeno in podpisano 
izjavo »Izjava ponudnika o uravnoteženem poročanju 
dnevnoinformativnih oddajah«, prejme 10 točk, sicer 
prejme 0 točk. (0–10 točk)

3.6 Prosta dostopnost (nekodiranost) programa
Ocena je vezana na izjavo o prosti dostopnosti 

(nekodiranosti) programa, ki jo ponudnik priloži kot 
prilogo ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, prejme 
10 točk, če ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk. 
(0–10 točk)

3.7 Dodatno merilo 1 – Obseg lastne produkcije
Če bosta dve ponudbi ali več ponudb dosegli ena-

ko vsoto točk, se bo z uporabo dodatnega merila 1 za 
eno mesto višje uvrstila tista ponudba, katere ponudnik 
ima v svojem televizijskem programu večje minimalno 
tedensko povprečje deležev programskih vsebin lastne 
produkcije v dnevnem oddajnem času.

3.8 Dodatno merilo 2 – Raznovrstnost programske 
ponudbe

Če po uporabi dodatnega merila 1 nobene izmed 
ponudb, ki so dosegle enako vsoto točk, ne bo mogoče 
uvrstiti na višje mesto, se bo z uporabo dodatnega me-
rila 2 za eno mesto višje uvrstila tista ponudba, katere 
ponudnik v svojem televizijskem programu tedensko 
predvaja več različnih zvrsti programskih vsebin.

3.9 Dodatno merilo 3 – žreb
Če po uporabi dodatnega merila 2 nobene izmed 

ponudb, ki so dosegle enako vsoto točk, ne bo mogoče 
uvrstiti na višje mesto, se bo o razvrstitvi ponudnikov 
odločilo z žrebom.

4 Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 5. 10. 2018 do 

12. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe 
prispeti na naslov agencije: Agencija za komunikacijska 
omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 
Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela 
ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve 
ali umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi 
po pošti prispela na naslov agencije po izteku roka, bo 
agencija poslala nazaj pošiljatelju.

Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov 
agencije ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, v 
času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 
11. ure, ob sredah tudi od 13. ure do 14. ure. Uradna ose-
ba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v pri-
meru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu ponudbe.

Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v dveh kopi-
jah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo 
v razpisni dokumentaciji.

5 Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb 
bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, v 
veliki sejni sobi, dne 8. 10. 2018, ob 10. uri.

6 Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja 
na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v skla-
du s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna 
dokumentacija je objavljena na spletni strani agencije: 
http://www.akos-rs.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno do-
kumentacijo v pisni in elektronski obliki tudi osebno na 
vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka 
do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure.

7 Kontaktna oseba: Martin Hari (martin.hari@akos- 
rs.si), tel. 01/58-36-339.

8 Rok za izdajo in vročitev odločb o podelitvi pra-
vice: najpozneje v osmih mesecih po preteku roka za 
predložitev ponudb.

Agencija za komunikacijska omrežja 
in storitve Republike Slovenije

mailto:martin.hari@akos-rs.si
mailto:martin.hari@akos-rs.si
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Objave sodišč

Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od 
dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka 
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 18. 4. 2018

Oklici dedičem  
in neznanim upnikom

D 66/2017 Os-2706/18
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 

po pok. Poje Andreju, sinu Filipa, roj. 9. 12. 1944, upo-
kojencu, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stan. 
Šalka vas 34, Kočevje, umrlemu dne 24. 1. 2017, v 
Ljubljani.

Tekom zapuščinskega postopka so se vsi dediči t. i. 
drugega dednega reda dediščini po zap. odpovedali, so-
dišče pa kljub izdanemu oklicu dedičem D 66/2017-33 z 
dne 21. 6. 2017, ni uspelo ugotoviti ali poleg zap. sestri-
čen Jožice Osvald in Darinke Jordan, obstajajo po zap. 
še kakšni dediči t. i. tretjega dednega reda, ki bi prišli v 
poštev za dedovanje po njem.

Glede na ugotovljeno, sodišče s tem oklicem poziva 
morebitne upnike zapustnika, da lahko v roku 6 me-
secev od objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o 
dedovanju.

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in 
zapustnikovih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri 
tukajšnjem sodišču.

V primeru, če noben upnik ne bo pravočasno vložil 
zahteve za prenos zapustnikove zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev 
prešla na Republiko Slovenije, pri čemer slednja za za-
pustnikove dolgove ne bo odgovarjala.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 26. 7. 2018

D 259/2016 Os-2342/18
Zapuščinska zadeva; po pok. Ivanu Žnidaršiču, 

pok. Ivana, neznanega datuma rojstva, nazadnje sta-
nujočem v Gažonu 62, Šmarje, ki je bil razglašen za mr-
tvega s sklepom naslovnega sodišča opr. št. N 27/2015 
z dne 9. 2. 2016 in določenim datumom smrti 3. 2. 1977.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapu-
stnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o za-
pustnikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 30. 5. 2018

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

I 20/2018 Os-2703/18
Okrajno sodišče v Litiji je v izvršilni zadevi upnice 

Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, 
ki jo zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike 
Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper dolžnika 
Edina Mesić, Bolkova ulica 45, Radomlje, zaradi izterja-
ve 10.160,82 EUR, sklenilo:

Za začasno zastopnico dolžnika Edina Mesić, Bol-
kova ulica 45, Radomlje, se imenuje odvetnica Mojca 
Blažič, Obrtniška cesta 14, Trbovlje.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 27. 7. 2018

VL 49919/2018 Os-2682/18
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Kommu-
nio d.o.o., Metelkova ulica 7b, Ljubljana, ki ga zastopa 
odv. Odvetniška pisarna Vesna Bratuša, odvetniške sto-
ritve, d.o.o., Črtomirova ulica 11, Maribor, proti dolžniku 
Urošu Krajnc Babaji, Zagrebška cesta 72, Maribor, ki 
ga zastopa zač. zast. odv. Damjana Krivec, Maistrova 
ulica 3, Maribor – dostava, zaradi izterjave 317,39 EUR, 
sklenilo:

Dolžniku Urošu Krajnc Babaji, Zagrebška cesta 72, 
Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ po-
stavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Damjana 
Krivec, Maistrova ulica 3, Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do-
tlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi 
pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2018

IV P 71/2018-7 Os-2059/18
Okrožno sodišče v Murski Soboti je po okrožni 

sodnici Andreji Granfol Cizej, v pravdni zadevi tože-
če stranke Ruždi Demalji, Segovci 32a, Apače, ki jo 
zastopa Simona Horvat, odvetnica v Murski Soboti, 
zoper tožene stranke: 1. Nijaz Đemalji, Segovci 32a, 
Apače, 2. Jahiri Razija, neznanega bivališča in 3. Arza 
Mahmudović, Segovci 32a, Apače, zaradi izpodbijanja 
materinstva in ugotovitve materinstva, 18. aprila 2018 
sklenilo:

Jahiri Razija, 2. toženi stranki, se v predmetni prav-
dni zadevi postavi začasna zastopnica, in sicer odvetni-
ca Karin Ščap Gubič, Slovenska ulica 21, 9000 Murska 
Sobota.

Začasna zastopnica ima v postopku, za katerega 
je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega za-
stopnika.
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D 391/1910 Os-2686/18
Greblo Ivana, žena Antona (Greblo Giovanna), na-

zadnje stanujoča v Ospu, Črni Kal, ki je umrla dne 13. 8. 
1910 in ni zapustila oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Pokojna Ivana Greblo naj bi bila trikrat poročena, in 
sicer z Ražem Blažem, Deško Jožefom in Greblo Anto-
nom. Imela naj bi tudi hčerko Ivanko, poročeno Krmec, 
rojeno 23. 5. 1864, ki naj bi živela v Gažonu 91, v Šmar-
jah. Iščejo se dediči po omenjenih osebah.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Med-
ved, Šared 28h, 6310 Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 7. 2018

II D 320/1949 Os-2652/18
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 

sodišču v Mariboru, po dne 16. 5. 1949 umrlem Jakobu 
Kozoderec, roj. 21. 4. 1873, poročenem, nazadnje stan. 
Spodnja Gorica 8, Rače, pridejo kot dediči I. dednega 
reda v poštev tudi dediči zapustnikovega sina Jožefa 
Kozoderca (ki je po podatkih sodišča živel v Srbiji, Ko-
vin Banat, Bolnička ulica 5 in je že umrl, zapustil pa naj 
bi eno hči) oziroma dediči II. oziroma III. dednega reda, 
sodišče pa ne razpolaga z njihovimi podatki.

Sodišče zato poziva hčerko oziroma dediče zap. 
pokojnega sina Jožefa Kozoderca oziroma vse, ki mi-
slijo, da imajo pravico do zapuščine, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica, v skladu z 
206. členom Zakona o dedovanju.

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

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 31. 7. 2018

D 107/2017 Os-2535/18
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-

stopek po pok. Mizerit Jožefu, roj. 21. 7. 1890, nezna-
nega bivališča, nazadnje stanujoč v Šmartnem, ki je bil 
razglašen za mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča v 
Novi Gorici opr. št. IN 16/2015 z dne 6. 9. 2016 in skle-
pom o popravku istega sodišča z isto opr. št. z dne 22. 9. 
2016, kot datum smrti pa se šteje 31. 12. 1956.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapu-
stnikovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave 
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prene-
se v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z 
določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Re-
publiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 6. 2018

D 144/2017 Os-2750/18
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski 

postopek po pok. Stanič Jožefu Marku, pok. Alojza, 

roj. 25. 4. 1901, neznanega bivališča, ki je bil raz-
glašen za mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča opr. 
št. IN 35/2016 z dne 14. 2. 2017, kot datum smrti pa se 
šteje 26. 4. 1971.

Kot zakoniti dediči bi prišli v poštev tudi zap. bratje 
in sestre Stanič Julij, Tedeschi Antonija, Macri Justina, 
Stanič Alojzija ter zap. nečaka Stanič Anica in Stanič 
Ivan Sergio, katerih prebivališče sodišču ni znano ozi-
roma njihovi potomci, ki sodišču niso znani.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo 
tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, 
sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o 
zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo 
in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 7. 2018

D 152/2018 Os-2659/18
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski po-

stopek po dne 3. 4. 2018 umrli Bernardi Lužar, roj. 9. 3. 
1937, zadnje prebivališče Pernovo 4a, Žalec.

Sodišču ni znano ali je kaj dedičev.
Sodišče zato poziva osebe, ki menijo, da imajo 

pravico do dedovanja, naj se priglasijo sodišču v roku 
enega leta od objave tega oklica na oglasni deski tukajš-
njega sodišča.

Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo in izdalo sklep o dedovanju na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 20. 7. 2018

Oklici pogrešanih

N 28/2018 Os-2567/18
Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem je v teku ne-

pravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, 
ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Sloveni-
je v Ljubljani, zoper nasprotnega udeleženca Antona 
Adamič, 514 Riverside Ave Sonor City Colorado, ZDA, 
zaradi predloga za razglasitev pogrešanega za mrtvega, 
ki ga zastopa skrbnik za posebni primer Janez Pavlin, 
Ponikve 34, Videm Dobrepolje.

Anton Adamič je bil rojen 23. 12. 1872 v Ponikvah 
št. 25, podatka o smrti ni, v statusu animarum Župnije Do-
brepolje pa je navedeno, da je odšel v Ameriko. Iz prisojila 
Okrajnega sodišča v Grosupljem, opr. št. Z 91/47 z dne 
13. 5. 1948, je razvidno, da je že bival v Coloradu. Gle-
de na datum listine je to tudi edini datum, za katerega je 
mogoče trditi, da je bil pogrešani tedaj še živ. Po tej listini 
ni nobenega poročila, ki bi se nanašalo na pogrešanega.

Sodišče poziva pogrešanega, da se oglasi, kakor 
tudi vse, ki karkoli vedo o življenju in smrti pogrešanega 
Antona Adamiča, da to sporočijo sodišču v 3 mesecih od 
objave tega oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka 
pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 3. 7. 2018

N 46/2018 Os-2687/18
Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 

razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Va-



Stran 1814 / Št. 58 / 31. 8. 2018 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

lerija Bossi, pok. Antona, roj. 1908, nazadnje stanujoč 
Via Colarich 9, Italija, za mrtvega.

Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki 
kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to sporo-
čijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega 
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 7. 2018

N 45/2018 Os-2688/18
Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek 

za razglasitev naslednje pogrešane osebe za mrtvo: 
Mario Bossi, pok. Antona, roj. 1915, nazadnje stanujoč 
Via Zara 34, Trst, Italija.

Vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti pogrešane ose-
be, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh 
mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 8. 2018

N 32/2018 Os-2708/18

Pri Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu je v teku 
nepravdni postopek predlagateljice Romane Lesjak, Pri-
stava 21, Črna na Koroškem, ki jo zastopa Irma Pavlinič 
Krebs, odvetnica v Kotljah, zaradi razglasitve pogrešane 
osebe Ane Rigelnik, roj. 4. 4. 1897 v Črni na Koroškem, 
z zadnjim stalnim prebivališčem Pristava 20, Črna na 
Koroškem, za mrtvo.

Po navedbah predlagateljice naj bi se v času druge 
svetovne vojne za Ano Rigelnik izgubila vsakršna sled. 
Njeno truplo naj bi leta 1944 našli v Bistri, Črna na Ko-
roškem, več pa njenim potomcem in drugim sorodnikom 
ni znano.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešani Ani Rigelnik ozi-
roma o njeni smrti, naj to sporoči Okrajnemu sodišču 
v Slovenj Gradcu v roku treh mesecev od objave tega 
oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka razglasilo 
pogrešano za mrtvo v skladu z določbami Zakona o ne-
pravdnem postopku.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 8. 2018
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo

GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ul. 39, 
2000 Maribor, kot izdajatelj, dokumente: polico za skleni-
tev GRAWE avtomobilskega zavarovanja: št. 8710031. 
Ob-2732/18

Spričevala preklicujejo 

Adamič Polonca, Slomškova ulica 3a, Sloven-
ske Konjice, diplomo , izdajatelj Univerza v Maribo-
ru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, leto izdaje 2004. 
gnn-339633

Benčina Alenka, Kriška vas 203, Višnja Gora, diplo-
mo št. 259/88-89, izdajatelj Univerza v Ljubljani, Filozof-
ska fakulteta, leto izdaje 1989. gnb-339620

Habjan Danijela, Oblakova 32a, Celje, diplomo, iz-
dano na ime Danijela Mikuš, izdajatelj Evropska pravna 
fakulteta v Novi Gorici, leto izdaje 2014. gnq-339630

Kranjec Kelbel Hana, Ulica Ivane Kobilice 2, Ljublja-
na, indeks, izdala UL, Fakulteta za matematiko in fiziko 
leto izdaje 2013, izdano na ime Kelbel Hana. gnu-339626

Talić Arnela, Bazoviška ulica 3, Nova Gorica, diplo-
mo št. 2876, izdajatelj Univerza v Ljubljani, Ekonomska 
fakulteta, leto izdaje 2014. gnt-339627

Drugo preklicujejo 

Agencija za civilno letalstvo, Kotnikova 19a, 1000 
Ljubljana, Del-66 licenco za vzdrževanje zrakoplo-
va, št. SI.66.000413, registrska številka 0002065. 
Ob-2727/18

Agencija za civilno letalstvo, Kotnikova 19a, 
1000 Ljubljana, Del-66 licenco za vzdrževanje zrako-
plova, št. SI.66.000452, registrska številka 0003067. 
Ob-2728/18

ALTAJA d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana, 
osnovno licenco, št. GE008273/07530, veljavnost do 
17. 8. 2021, izdajatelj Gospodarska zbornica Slovenije. 
gnz-339621

Anzelj Alojz, Repče 23, Trebnje, digitalno tahograf-
sko kartico, št. 1070500010450022, izdal Cetis Celje 
d.d. gng-339615

 Čigon Martin, Vojkova ulica 13, Postojna, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500027507001, izdal Cetis 
Celje d.d. gnr-339629

GORENJE, d.d., Partizanska cesta 12, Velenje, 
pošiljko po kontejnerju UETU2275457, št. Bill of La-
ding CTLT09203038004, št. računa KYGR-039; pošilj-
ko po kontejnerju FSCU8536257, št. Bill ob Lading 
CTLT09202089216, št. računa A26B-037. gnw-339624

Grdun Mojca, Zilje 26, Vinica, digitalno tahografsko 
kartico, št. 1070500046936000, izdal Cetis Celje d.d. 
gni-339638

 Knežević Boris, Visoko 107, Kranj, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500037959001, izdal Cetis Celje 
d.d. gnx-339623

KOMPOZIT, d.o.o., Zagrebška cesta 20, Maribor, 
izvod licence, št. 013214/003, za vozilo Mercedes Benz, 
Actros, reg. št. MB HC-469, veljavnost do 20. 3. 2019. 
gnm-339634

MARKO NOWOTNY S.P., Križ 71A, Komenda, iz-
vod licence, št. 014159/003, za vozilo Volkswagen, reg. 
št. KP FN-511, veljavnost do 8. 5. 2023. gnf-339616

MAT IN d.o.o., Ulica Frankolovskih žrtev 44, Ce-
lje, izvod licence, št. GE009088/07873/004, za tovorno 
vozilo, reg. št. CE JA-889, veljavnost do 29. 9. 2022. 
gnh-339639

Miklavčič Karmen, Breg 49, Žirovnica, potrdilo o 
opravljenem strokovnem izpitu trgovski poslovodja, 
št. 292/2006, izdajatelj Gospodarska zbornica Sloveni-
je, leto izdaje 2006. gnc-339619

NUMERAL d.o.o., Šempas 37, Šempas, digitalno 
tahografsko kartico, št. 2070500006083000, izdal Cetis 
Celje d.d. gnv-339625

PLOJ d.o.o., Zagrebška cesta 24, Maribor, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500038480001, izdal Cetis 
Celje d.d., na ime Haso Nezirović. gnl-339635

Pšajt Tanja, Pernica 9b, Pernica, izkaznico ne-
premičninskega posrednika, št. 0108601096, št. licen-
ce 01-096, izdajatelj Ministrstvo za okolje in prostor. 
gnp-339631

Rojs Aleš, Jamnikarjeva 85, Ljubljana, odvetniško 
izkaznico, št. 3860-136571, izdajatelj Odvetniška zbor-
nica. gnd-339618

SREČKO ŽALAR s.p., Ivenca 26, Vojnik, potrdilo za 
voznika, št. 012888/RB13-3-3049/2017, izdano na ime 
Vitomir Radovanović, veljavnost od 1. 7. 2017 do 30. 6. 
2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. 
gno-339632

 Stojkov Andrijana, Trnovski pristan 4, Ljubljana, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500041222000, 
izdal Cetis Celje d.d. gne-339617

Struna storitve, d.o.o., Zgornja Kostrivnica 25, Pod-
plat, izvod licence, št. GE006876/06976/009, za vozilo 
MAN TGX 18.400, reg. št. CE MS-281, veljavnost do 
3. 6. 2019. gnj-339637

 Šahinović Asmir, Prešernova cesta 28, Domžale, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500048766000, 
izdal Cetis d.d. gny-339622

 TAHO CENTER, ANDREJ VODENIK s.p., Ki-
dričeva ulica 25, Celje, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500050262000, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Tomaž Čakš. gns-339628

ZIDARTRANS.COM, DEJAN ZIDAR s.p., Lesično 
69, Lesično, izvod licence, št. 014527/003, za vozilo 
Iveco Stralis, reg. št. CE-AV-360, veljavnost do 5. 1. 
2022. gnk-339636
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