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Javni razpisi

Št. U014-32/2019/1 Ob-1819/19
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, goz-

darstvo in prehrano, Uprava za varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, na 
podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu 
(Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. 
US, 93/05 – ZVMS, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) objavlja

preklic
javnega razpisa RS Ministrstva za kmetijstvo goz-

darstvo in prehrano, Veterinarske uprave RS, Ljubljana, 
Parmova 53, številka 430-2/2009/5, Ob-1609/09, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 11 z dne 13. 2. 2009.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Uprava za varno hrano, veterinarstvo  

in varstvo rastlin

Št. 5441-4/2017/17 Ob-1851/19

Sprememba
Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 

Ljubljana, objavlja spremembo Javnega razpisa »Spod-
bujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativ-
nost 2019« (JR CzK 2019), objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 13/19 z dne 1. 3. 2019.

1. V javnem razpisu se spremeni:
– točka 3.1. Prijavitelji,
I. Sklop A1 Seme – Preveritev koncepta, v prvi alineji 

drugega odstavka se črta beseda »glavno«.
II. Sklop A2 Zagon – Kreativni start-up, v prvi alineji 

drugega odstavka se črta beseda »glavno«.
III. Sklop A3 – Kreativni povezovalnik
Zadnji odstavek za dvopičjem se spremeni tako, da 

se glasi:
»1. za podjetja ustanovljena pred letom 2019:
– bilanca stanja na dan 31. 12. 2017 in na dan 

31. 12. 2018 oziroma
– izkaz poslovnega izida za leto 2017 in 2018,

2. za podjetja, ustanovljena v letu 2019, velja, da 
se zanje upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja 
in izkaza poslovnega izida od dneva ustanovitve do 
zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec od-
daje vloge.«

– točka 10. Vsebina in priprava vloge na javni raz-
pis; pod II. Prijavni obrazec v točki 10. se črtajo četrta, 
peta in šesta alineja.

– točka 19. Način in rok za predložitev vlog za 
dodelitev sredstev; v prvem stavku se spremeni rok za 
oddajo vlog in po novem glasi »6. 5. 2019«.

– točka 20. Datum odpiranja vlog za dodelitev sred-
stev ter postopek in način izbora; v prvem stavku se 
spremeni datum odpiranja vlog in po novem glasi »14. 5. 
2019«.

2. Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo 
nespremenjene.

Ministrstvo za kulturo

Št. 1108-3/2015-404 Ob-1857/19
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.), ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 31/17 in objavljenimi 
spremembami v Uradnem listu RS, št. 66/17 in 58/18, 
se spremenijo naslednje točke:

1. 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:

Vir skupnih naložbenih stroškov (v EUR) – skupaj in po letih (EUR)

Sklad Regija Vir financiranja
Leto 1 – 

2017
Leto 2 –

2018
Leto 3 – 

2019
Leto 4 – 

2020
Leto 5 – 

2021
Leto 6 – 

2022
Skupaj

ESS VZHOD

Podpora Unije (PP 150044) 
Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik 
učenja-14-20 V-EU

676.186,35 574.981,37 277.414,40 303.378,90 175.626,02 158.455,21 2.166.042,25

ESS ZAHOD

Podpora Unije (PP 150045) 
Izboljšanje kompetenc in 
spodbujanje prožnih oblik 
učenja-14-20 Z-EU

426.790,93 407.320,92 184.942,93 202.252,60 117.084,01 105.636,81 1.444.028,20
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Vir skupnih naložbenih stroškov (v EUR) – skupaj in po letih (EUR)

Sklad Regija Vir financiranja
Leto 1 – 

2017
Leto 2 –

2018
Leto 3 – 

2019
Leto 4 – 

2020
Leto 5 – 

2021
Leto 6 – 

2022
Skupaj

ESS VZHOD

Nacionalni javni prispevek 
iz državnega proračuna 
(PP 150046) Izboljšanje 
kompetenc in spodbujanje 
prožnih oblik učenja-14-20 
V-slovenska udeležba

169.046,59 143.745,34 69.353,60 75.844,73 43.906,51 39.613,79 541.510,56

ESS ZAHOD

Nacionalni javni prispevek 
iz državnega proračuna 
(PP 150047) Izboljšanje 
kompetenc in spodbujanje 
prožnih oblik učenja-14-20 
Z-slovenska udeležba

106.697,73 101.830,23 46.235,73 50.563,15 29.271,00 26.409,20 361.007,04

Skupaj EU 1.102.977,28 982.302,29 462.357,33 505.631,50 292.710,03 264.092,02 3.610.070,45
Skupaj SLO 275.744,32 245.575,57 115.589,33 126.407,88 73.177,51 66.022,99 902.517,60
Skupaj regija V SLO 845.232,94 718.726,71 346.768,00 379.223,63 219.532,53 198.069,00 2.707.552,81
Skupaj regija Z SLO 533.488,66 509.151,15 231.178,66 252.815,75 146.355,01 132.046,01 1.805.035,24
Skupaj na leto 1.378.721,60 1.227.877,86 577.946,66 632.039,38 365.887,54 330.115,01 4.512.588,05

Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjene.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski  
in preživninski sklad Republike Slovenije

 Ob-1859/19

Popravek
Popravek v javnem razpisu za sofinanciranje pro-

gramov in dodelitev oziroma sofinanciranje uporabe pro-
stora programom Letnega programa športa v MOM za 
leto 2019, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 17, 
dne 22. 3. 2019, v 9. poglavju Organiziranost v športu 
(str. 23), I. Delovanje športnih organizacij, točka b. Špor-
tnik leta Maribor, Obrazec 6.1.2., prvi odstavek se glasi:

»Izpeljava zaključne športne prireditve z namenom 
razglasitve najboljših športnikov na področju tekmoval-
nega športa v Mariboru za leto 2018.«

Mestna občina Maribor

Št. 1103-105/2018/11 Ob-1852/19
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na 

podlagi četrtega odstavka 105. člena Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. 
in 25/17 – ZVaj), Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 
in 13/18), Zakona o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 
in 13/18 – ZJF-H, 83/18), Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) 
ter 7. in 8. člena Pravilnika o izboru in sofinanciranju 
programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list 
RS, št. 33/17) objavlja

javni razpis
za izbor in sofinanciranje programov 

profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 
2019/20

1. Predmet in namen razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor programov pro-

fesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v Katalogu 

programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
za šolsko leto 2019/20 (v nadaljevanju: katalog), ter med 
njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev proraču-
na Republike Slovenije.

Programi profesionalnega usposabljanja so krajše 
oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene 
strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posamezne-
ga strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva 
v vzgoji in izobraževanju.

2. Pogoji za prijavo
Pogoji za prijavo na razpis so:
– da ima prijavitelj v poslovnem registru oziroma 

v aktu o ustanovitvi vpisano dejavnost izobraževanja,
– da je prijavljeni program usklajen s pravilnikom, ki 

ureja izbor in sofinanciranje programov profesionalnega 
usposabljanja,

– da je prijavljeni program usklajen s cilji vzgoje in 
izobraževanja in v skladu z zakonom, ki ureja organiza-
cijo in financiranje vzgoje in izobraževanja,

– da so vsebine programa usklajene s cilji progra-
ma,

– da je prijavljeni program namenjen strokovnim 
delavcem v vzgoji in izobraževanju in omogoča njihov 
strokovni in disciplinarni razvoj,

– da je prijavljeni program pripravljen v skladu z do-
ločili tega razpisa,

– da prijavljeni program traja najmanj 8 ur.
3. Teme za prijavo predlogov programov profesio-

nalnega usposabljanja
Prijavitelj je dolžan svoj predlog programa uvrstiti 

na eno od tem. Pri tem lahko vsak program (program 
z enakimi vsebinami) prijavi samo enkrat. Teme so splo-
šne in prednostne. Splošne teme so namenjene za ob-
javo v katalogu, prednostne teme pa so namenjene za 
objavo in sofinanciranje.

Prijavitelji lahko predloge programov za objavo 
v katalogu (ne pa tudi za sofinanciranje) uvrstijo v na-
slednje splošne teme:

1. predšolska vzgoja,
2. osnovna šola,
3. glasbeno šolstvo,
4. izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami,
5. srednje splošno izobraževanje,
6. poklicno in strokovno izobraževanje,
7. višješolsko izobraževanje,
8. izobraževanje odraslih.
V skladu z drugim odstavkom 8. člena Pravilni-

ka o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega 
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izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev 
v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/17; 
v nadaljevanju: pravilnik) je Strokovni svet Republike 
Slovenije za splošno izobraževanje na svoji 198. seji, 
dne 21. 3. 2019, določil naslednje prednostne teme 
za sofinanciranje programov profesionalnega uspo-
sabljanja:

1. varno in spodbudno učno okolje,
2. različne vloge strokovnega delavca v vzgoji in 

izobraževanju,
3. prehodi med različnimi ravnmi vzgojno-izobraže-

valnega sistema,
4. slovenski jezik za poučevanje priseljencev vklju-

čenih v vzgojo in izobraževanje,
5. poučevanje, učenje in vrednotenje v vzgojno-izo-

braževalnem procesu,
6. posebnosti poučevanja in uporabe didaktičnih 

pristopov ter ocenjevanja in zaključevanja v poklicnem 
in strokovnem izobraževanju,

7. ranljive skupine v izobraževanju odraslih.
O ustreznosti uvrstitve programa v temo odloči raz-

pisna komisija. Razpisna komisija lahko program uvrsti 
v drugo temo kot ga je prijavil prijavitelj.

4. Višina sredstev: sredstva, namenjena sofinanci-
ranju programov profesionalnega usposabljanja, v oce-
njeni višini 235.000,00 evrov, so načrtovana v finanč-
nem načrtu ministrstva za leto 2020. Sredstva za leto 
2020 se v skladu s tretjim odstavkom 30. člena Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 
83/18) prevzamejo pod odložnim pogojem na ukrepu 
3311-11-0025 (Podporne aktivnosti), na proračunski 
postavki 715310 (Izobraževanje učiteljev). Skrbnica po-
stavke je Beba Adamič Tomič.

5. Obvezna oblika in vsebina prijave ter na-
čin predložitve

Prijava se izvede z vnosom podatkov v aplikacijo 
»Katis – Katalog programov nadaljnjega izobraževanja 
in usposabljanja strokovnih delavcev vzgoji in izobra-
ževanju« (v nadaljevanju: Katis) in s posredovanjem 
izpisov iz Katisa v tiskani obliki. Prijavitelj, ki nima do-
stopa do aplikacije, za dostop zaprosi preko e-naslova 
katis.mizs@gov.si.

Vnos v aplikacijo in izpis podatkov iz nje je možen 
od 5. 4. 2019 do roka za prijavo na ta razpis.

Obvezni podatki za vnos so:
– matični podatki zavoda,
– osnovni podatki o programu,
– podatki o vsebinah in metodah dela s predavatelji,
– podatki o izpeljavi programa,
– podatki o ceni programa,
– predstavitev programa.
Podatke o prijavljenih programih prijavitelj pošlje 

v tiskani obliki na obrazcih, ki jih natisne iz aplikacije 
Katis:

– podatki o prijavitelju,
– predstavitev in pregled programa (za vsak pri-

javljeni program posebej),
– seznam prijavljenih programov.
Vsi obrazci morajo biti ožigosani in podpisani s stra-

ni odgovorne osebe zavoda, ki programe prijavlja. V pri-
meru, da zavod posluje brez žiga, je to potrebno navesti 
v prijavi.

Oddaja prijave pomeni, da prijavitelj jamči, da so 
podatki v tiskani in elektronski obliki identični in da se 
prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za izbor in 
sofinanciranje programov ter da prijava ne vsebuje la-
žnih ali zavajajočih podatkov. Kot prijavljeni se štejejo 
samo programi, za katere bo prijavitelj v tiskani obliki 

poslal predstavitev in pregled programa iz druge alineje 
drugega odstavka te točke razpisa.

6. Rok za oddajo prijave
Prijava je pravočasna, če je oddana na način, do-

ločen v 5. točki razpisa, v zaprti ovojnici osebno ali po 
pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pri-
pisom »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za izbor in 
sofinanciranje programov profesionalega usposabljanja 
za šolsko leto 2019/20« in nazivom ter polnim naslo-
vom prijavitelja, najkasneje do 25. 4. 2019. Prijava se 
šteje za pravočasno, če najkasneje do 25. 4. 2019 pri-
spe v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, oziroma 
je oddana priporočeno po pošti na zadnji dan prijave, 
tj. 25. 4. 2019.

Prijav v neustrezno označenih in nepravočasno 
prispelih ovojnicah razpisna komisija ne bo obravnavala 
in bodo zavržene.

7. Odpiranje prijav: prijave bo odpirala komisija 
za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: 
razpisna komisija). Ker se pričakuje večje število prijav, 
bo predvidoma dne 6. 5. 2019 v prostorih ministrstva 
potekalo nejavno odpiranje prijav v prisotnosti članov 
razpisne komisije. Pri odpiranju prijav razpisna komisija 
ugotavlja njihovo popolnost. Prijava je formalno popol-
na, če je pravočasno oddana v tiskani obliki, kot izpis iz 
aplikacije Katis, kot je določeno v 5. točki razpisa. Ko-
misija bo v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvala 
k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih prijave niso popolne.

8. Merila za izbor programov za objavo v katalogu: 
popolne prijave bo ocenila razpisna komisija v skladu 
z določili razpisa in Kriteriji za izbor in sofinanciranje 
programov profesionalnega usposabljanja za šolsko 
leto 2019/20 (v nadaljevanju: kriteriji), ki so del razpi-
sne dokumentacije. Za šolsko leto 2019/20 bodo izmed 
prijavljenih s sklepom izbrani programi, ki izpolnjujejo 
pogoje iz 2. točke razpisa in kriterije za izbor, ki iz njih 
izhajajo. Programi, ki ne bodo izbrani, bodo s sklepom 
zavrnjeni. Izbrani programi bodo objavljeni v katalogu.

9. Merila za sofinanciranje izbranih programov
Za šolsko leto 2019/20 se bodo v skladu z načrtova-

nimi sredstvi v izbor za sofinanciranje uvrstili programi, 
ki so prijavljeni na eno od prednostnih tem, objavljenih 
v 3. točki razpisa, so v skladu s kriteriji dosegli najmanj 
30 točk, in so za programe, izvedene v koledarskem letu 
2018, z evalvacijo dosegli povprečno oceno, ki na 9 sto-
penjski lestvici na nobeni izmed kategorij evalvacije ni 
nižja od 7. Ocene evalvacij so razvidne v aplikaciji Katis 
v matičnih podatkih izvajalca.

Programi izvajalcev iz prvega odstavka tega člena 
bodo razvrščeni po prednostnem vrstnem redu glede 
na doseženo število točk, zbranih na podlagi kriterijev.

V primeru, da bo z razvrščanjem na osnovi kriterijev 
ugotovljeno, da je na zadnjem mestu, ki še omogoča 
sofinanciranje, več programov z enakim številom točk, 
se med njimi odloča tako, da se ti programi razvrstijo 
glede na število točk pridobljenih z razvijanjem digitalnih 
kompetenc.

Če na ta način izbira zadnjega še sofinanciranega 
programa še vedno ni možna, se med programi z ena-
kim skupnim številom točk in enakim številom točk pri-
dobljenih z razvijanjem digitalnih kompetenc izbere pro-
grame tistih izvajalcev, ki imajo višjo vrednost seštevka 
vseh kategorij evalvacije programov.

Kadar na ta način izbira zadnjega še sofinancira-
nega programa še vedno ne bo mogoča, bo izvajalec 
s strani ministrstva pozvan, da sam izbere program/e 
za sofinanciranje.
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Ministrstvo bo sofinanciralo po eno izvedbo pro-
grama, ki je predviden za najmanj 30 udeležencev. V iz-
jemnih primerih bo ministrstvo sofinanciralo programe 
z manj kot 30 udeleženci, če bo prijavitelj tako udeležbo 
ustrezno utemeljil. O utemeljenosti obrazložitve bo od-
ločala razpisna komisija. V primeru, da obrazložitev ne 
bo utemeljena, bo program objavljen za 30 udeležencev.

Programi bodo sofinancirani v višini najmanj 50 od-
stotkov vrednosti programa do porabe načrtovanih sred-
stev.

V primeru, da bo na razpis prijavljenih in izbranih 
manj programov za sofinanciranje v skladu z določili 
razpisa, kot je načrtovanih finančnih sredstev, bo mini-
strstvo glede na načrtovana finančna sredstva sofinan-
ciralo programe po stopnji, ki presega 50 odstotkov, na 
način, da se vsakemu programu, izbranemu za sofinan-
ciranje, dodeli sorazmerno višja stopnja sofinanciranja.

Ne glede na zgoraj navedene kriterije ministrstvo 
ne bo sofinanciralo:

– kongresov, konferenc, simpozijev in posvetov,
– programov, ki so sofinancirani iz drugih virov.
10. Izid javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 

s sklepom najkasneje v 60 dneh od izteka roka za od-
dajo prijave na razpis.

Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno, in nepo-
polne prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu 
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

Prijave, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz 2. točke 
razpisa, bodo s sklepom zavrnjene.

11. Objava programov in sklepanje pogodb
Na osnovi sklepa o izbiri bo ministrstvo vse izbrane 

programe objavilo v katalogu. Za izvajanje programov, 
ki se ne sofinancirajo, temveč se le objavijo v katalogu, 
bo ministrstvo z izvajalcem sklenilo pogodbo o izvajanju 
programov.

Za izvajanje sofinanciranih programov bo ministr-
stvo sklenilo eno ali več pogodb o izvajanju in sofinan-
ciranju programov, na osnovi izkazanih potreb po izobra-
ževanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, 
do porabe načrtovanih sredstev. Prednost pri sofinanci-
ranju bodo imeli tisti programi, za katere bodo izvajalci 
najprej pridobili ustrezno število prijav udeležencev, pri-
javljenih s soglasjem odgovorne osebe vzgojno-izobra-
ževalnega zavoda, razvidnih iz aplikacije Katis, in o tem 
obvestili ministrstvo.

Če se po izdanem sklepu o izboru programov pro-
fesionalnega usposabljanja v šolskem letu 2019/20 ugo-
tovi dejstvo, na podlagi katerega bi v postopku javnega 
razpisa prišlo do drugačnega sklepa, če bi bilo ob izdaji 
sklepa znano, ministrstvo lahko odstopi od sklenitve 
pogodbe.

12. Informativni dan: informativni dan za prijavo 
programov na razpis bo v četrtek, 11. 4. 2019, ob 10. uri, 
v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport, Masarykova 16, Ljubljana. Najavo udeležbe spo-
ročite na elektronski naslov katis.mizs@gov.si.

13. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumen-
tacija, ki obsega besedilo razpisa, opredelitev predno-
stnih tem, vzorec obrazca za predstavitev programa, 
metodologijo za izračun vrednosti programa, kriterije za 
izbor in sofinanciranje programov, vzorec pogodbe o iz-
vajanju ter vzorec pogodbe o izvajanju in sofinanciranju 
programov profesionalnega usposabljanja, je dosegljiva 
na spletnem naslovu ministrstva. Za dodatne informacije 
lahko pokličete na tel. 01/40-05-327 (Nataša Miklič) ali 
01/40-05-233 (Vida Trilar) oziroma pišete na elektronski 
naslov katis.mizs@gov.si.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 4400-1/2019/8 Ob-1855/19
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, goz-

darstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na 
podlagi 129. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 
27/17 in 22/18) in 218. člena Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – 

praktični pouk v letu 2019
1. Predmet javnega razpisa
1.1 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kme-

tijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2019.
1.2 Za ta namen so predvidena sredstva proračuna 

Republike Slovenije za leto 2019, na proračunski po-
stavki 141710 – ukrep: Sofinanciranje kmetijskega izo-
braževanja – praktični pouk, NRP 2330-18-0011, v višini 
do 168.010 eurov.

1.3 Sredstva so namenjena za sofinanciranje mate-
rialnih stroškov praktičnega izobraževanja dijakov in štu-
dentov biotehniških, kmetijskih, vrtnarskih, gozdarskih, 
živilskih in veterinarskih srednjih in višjih strokovnih šol 
ter fakultet. Upravičeni oziroma neupravičeni stroški so 
podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

2. Vlagatelji in upravičenci
2.1 Vlagatelji so zavodi, ki izvajajo javno veljav-

ne izobraževalne programe rednega izobraževanja 
s praktičnim poukom za področja kmetijstva, vrtnarstva, 
gozdarstva, veterine in živilstva v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. 
in 25/17 – ZVaj) ali Zakonom o visokem šolstvu (Uradni 
list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/11 
– ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 
85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) in delujejo na ob-
močju Republike Slovenije.

2.2 Upravičenci so vlagatelji, ki so jim dodeljena 
sredstva po tem javnem razpisu.

3. Pogoji za dodelitev sredstev
3.1 Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob oddaji 

vloge na javni razpis
3.1.1 Vlagatelj mora k vlogi in v skladu z razpisno 

dokumentacijo priložiti naslednje priloge:
– originalno izpolnjene obrazce, ki so del razpisne 

dokumentacije;
– program dela za leto 2019;
– dokazilo o registraciji za izobraževanje in uspo-

sabljanje s področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, 
živilstva oziroma veterine.

3.1.2 Na javni razpis lahko vlagatelj vloži samo eno 
vlogo za vse projekte, ki jih izvaja.

3.2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec 
v zvezi s predmetom podpore od izdaje sklepa do vlo-
žitve zahtevka

Upravičenec mora glede na višino dodeljenih sred-
stev zagotoviti lastno udeležbo, ki je skladna s prikaza-
nim deležem v predloženi vlogi.

4. Finančni pogoji
4.1 Delež dodeljenih nepovratnih sredstev znaša 

do 50 odstotkov priznane vrednosti programa. Najvišja 
možna višina dodeljenih sredstev na posamezno vlogo 
je 20.000 eurov. Sofinancirane bodo vloge, ki bodo na 
podlagi ocenjenih meril dosegle najmanj 50 točk. V pri-
meru, da razpoložljiva sredstva ne bodo zadostovala za 
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do 50 odstotno sofinanciranje vseh pozitivno ocenjenih 
vlog, se bodo vsem upravičencem sredstva sofinancira-
nja sorazmerno znižala.

4.2 Za priznano vrednost programa se štejejo mate-
rialni stroški, povezani z izvajanjem praktičnega izobra-
ževanja dijakov in študentov v zavodih.

4.3 Sredstva bodo upravičenci lahko koristili na 
podlagi sklenjenih pogodb. Rok za dokončanje del je 
20. september 2019.

5. Merila
Vloge bodo točkovane v skladu z naslednjimi merili 

(merila so natančneje prikazana v razpisni dokumen-
taciji):

– projekti z višjim deležem lastnih sredstev oziroma 
drugih virov sofinanciranja;

– projekti, ki združujejo interese čim večjega števila 
uporabnikov (število udeležencev praktičnega izobra-
ževanja);

– obseg kmetijskih ali gozdnih površin oziroma uč-
nih delavnic, ki so vključene v izvajanje praktičnega 
izobraževanja.

6. Rok in način prijave
Prijava na javni razpis mora biti poslana s priporo-

čeno pošto, iz katere sta razvidna čas in datum oddaje, 
na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, in sicer najka-
sneje do vključno 30. aprila 2019, ali osebno dostavlje-
na najkasneje do 14. ure istega dne v glavno pisarno 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (v 
nadaljnjem besedilu: ministrstvo), Dunajska 22, 1000 
Ljubljana, v zaprti ovojnici, na kateri je označeno »Ne 
odpiraj – vloga na javni razpis – Praktični pouk 2019«. 
Na ovojnici mora biti naveden polni naslov pošiljatelja.

7. Razpisna dokumentacija
7.1 Vloga mora biti izpolnjena in oddana na obraz-

cu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega jav-
nega razpisa, vključno s podpisano in žigosano izjavo 
vlagatelja, ter z vsemi ostalimi prilogami in dokazili iz 
razpisne dokumentacije.

7.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije na spletni strani ministrstva – http://www.
mkgp.gov.si/.

7.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je mo-
goče dobiti na ministrstvu v času uradnih ur za poslo-
vanje s strankami. Kontaktna oseba je Tomaž Hrastar, 
tel. 01/478-92-55, tomaz.hrastar@gov.si.

8. Odpiranje in obravnava vlog
8.1 Odpiranje in obravnava pravočasno prispelih vlog 

bo 7. maja 2019, v prostorih Sektorja za podnebne spre-
membe, NVO, šolstvo in knjigovodstvo, II. nadstropje, Du-
najska 22, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ni javno. Komi-
sija, ki jo je imenovala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano z odločbo št.: 4400-1/2019/1 z dne 14. janu-
arja 2019, bo vloge pregledala in ocenila. Komisija bo:

– vlagatelje nepopolnih vlog v roku 8 dni od odpi-
ranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku;

– vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, 
zavrnila kot neutemeljene.

8.2 Prepozno prispela vloga ali vloga, ki jo vlaga-
telj v zahtevanem roku ne bo dopolnil, bo zavržena kot 
nepopolna.

9. Obvestilo o izidu javnega razpisa
9.1 Na podlagi predloga komisije bo o vlogi odločala 

ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v roku 
60 dni po odpiranju vlog s sklepom.

9.2 Zoper sklep ni dopustna pritožba, dopustno pa 
je vložiti tožbo v upravnem sporu pri Upravnem sodišču 
Republike Slovenije.

9.3 Če bo ministrstvo ugotovilo, da so bila sred-
stva odobrena oziroma izplačana na podlagi neresnič-
nih podatkov ali nenamensko porabljena, ima pravico 
zahtevati takojšne vračilo sredstev v enkratnem znesku 
z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi za obdobje 
od dneva nakazila do dneva vračila.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. U014-32/2019/2 Ob-1820/19

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, Uprava za varno hrano, veterinar-
stvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 Ljublja-
na, na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o ve-
terinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 
62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 90/12 – ZdZPVHVVR 
in 22/18) objavlja

javni razpis
za dodelitev koncesije za opravljanje dejavnosti 
javne veterinarske službe, ki se ne financirajo  

iz proračuna RS na velikih govedorejskih, 
prašičerejskih in perutninskih obratih (farmah)  

in reprodukcije z osemenjevanjem domačih živali 
na velikih govedorejskih in prašičerejskih obratih 

na območju Republike Slovenije
I. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Du-
najska cesta 22, 1000 Ljubljana.

II. Predmet javnega razpisa je dodelitev koncesije 
za opravljanje naslednjih dejavnosti javne veterinarske 
službe, ki se ne financirajo iz proračuna RS in reproduk-
cije z osemenjevanjem domačih živali:

Izvajanje dejavnosti iz 51. člena (ZVet -1), to je za:
A.) govedorejski obrat:
– označevanje goveda ter vodenje registra goveda 

v skladu s predpisi;
– izvajanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje, 

zdravljenje in zatiranje živalskih bolezni ter poškodb in 
kirurški posegi na govedu;

– osnovna terenska in laboratorijska diagnostika za 
odkrivanje kužnih bolezni goveda;

– skrb za zdravje plemenskih živali in zdravstveno 
sposobnost za razmnoževanje, izvajanje ukrepov za 
preprečevanje in odpravljanje jalovosti in osemenjeva-
nja govedi.

B.) prašičerejski obrat:
– označevanje prašičev ter vodenje registra praši-

čev v skladu s predpisi;
– izvajanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje, 

zdravljenje in zatiranje živalskih bolezni ter poškodb in 
kirurški posegi na prašičih;

– osnovna terenska in laboratorijska diagnostika za 
odkrivanje kužnih bolezni prašičev;

– skrb za zdravje plemenskih živali in zdravstveno 
sposobnost za razmnoževanje, izvajanje ukrepov za 
preprečevanje in odpravljanje jalovosti in osemenjeva-
nja prašičev.

C.) perutninski obrat:
– vodenje registra;
– izvajanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje, 

zdravljenje in zatiranje bolezni perutnine;
– osnovna terenska in laboratorijska diagnostika za 

odkrivanje kužnih bolezni pri perutnini.
III. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se skle-

ne za 10 let in začne veljati z dnem podpisa pogodbe 
med koncendentom in koncesionarjem.
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IV. Pogoji:
– na javni razpis se lahko prijavijo veterinarske or-

ganizacije, ki izpolnjujejo pogoje po predpisu, ki ureja 
pogoje za veterinarske organizacije in imajo odločbo 
o verifikaciji za veterinarsko ambulanto, ki opravlja de-
javnost javne veterinarske službe v živinorejskih obra-
tih, in ki še nimajo dodeljene koncesije za opravljanje 
dejavnosti javne veterinarske službe iz tega javnega 
razpisa in reprodukcije z osemenjevanjem domačih ži-
vali na velikih govedorejskih in prašičerejskih obratih 
in tiste veterinarske organizacije, ki že imajo sklenjeno 
koncesijsko pogodbo, pa jim bo koncesija za dejavnosti, 
ki so predmet tega javnega razpisa, potekla. Na javni 
razpis se veterinarske organizacije prijavijo dva me-
seca pred prenehanjem oziroma potekom koncesijske 
pogodbe;

– veterinarske organizacije morajo glede zaposli-
tve veterinarjev in veterinarskih pomočnikov vseskozi 
izpolnjevati minimalne kadrovske pogoje po predpisu, 
ki ureja pogoje za veterinarske organizacije;

– za dejavnost osemenjevanja govedi ali prašičev 
mora veterinarska organizacija zagotavljati osemenjeva-
nje najmanj 360 dni v letu in imeti ustrezno opremo za 
osemenjevanje ter evidenčne obrazce.

V. Prijava: prijavi je potrebno priložiti:
– odločbo ali številko odločbe o verifikaciji veteri-

narske organizacije za veterinarsko ambulanto, ki opra-
vlja dejavnost javne veterinarske službe v živinorejskih 
obratih;

– imena in priimke dr. vet. med. in veterinarskih po-
močnikov, ki so zaposleni v veterinarski organizaciji ter 
dokazila o zaposlitvi (potrjen obrazec M-1 ali pogodbo 
o zaposlitvi);

– imena in priimke dr. vet. med. in veterinarskih 
pomočnikov, ki imajo za opravljanje veterinarskih dejav-
nosti sklenjeno podjemno pogodbo ali pogodbo o delu 
(fotokopije veljavnih pogodb);

– za dr. vet. med. dokazila o izpolnjevanju pogojev 
za opravljanje veterinarske dejavnosti (licenco ali šte-
vilko odločbe o licenci), za veterinarske pomočnike pa 
potrdilo o doseženi izobrazbi;

– zadnji izpis iz sodnega registra za veterinarske or-
ganizacije, ki so organizirane po zakonu o gospodarskih 
družbah oziroma izpis iz poslovnega registra Slovenije 
za veterinarske organizacije, ki so organizirane kot sa-
mostojni podjetniki oziroma samostojni veterinarji, ki ne 
smeta biti starejša od 15 dni;

– v primeru prijave tudi za opravljanje osemenje-
vanja goveda še:

– šifre osemenjevalcev in pogodbo (ali pogod-
be) z osemenjevalnim centrom glede načina dobave 
semena;

– v primeru prijave tudi za opravljanje osemenjeva-
nja prašičev pa še:

– šifre osemenjevalcev in pogodbo (ali pogodbe) 
z osemenjevalnim centrom glede načina dobave seme-
na, ali izjavo, da se pri osemenjevanju svinj uporablja 
seme samcev, ki je pridobljeno znotraj istega gospo-
darstva, iz katerega izhajajo svinje, ki so predmet take 
osemenitve.

VI. Rok javnega razpisa: rok prijav je odprt do pre-
klica.

VII. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali 
prinese osebno vlogo v zaprti ovojnici z oznako »Ne 
odpiraj – javni razpis – koncesija – živinorejski obrati«, 
s pripisom »osemenjevanje«, če se bo prijavil na razpis 
tudi za osemenjevanje goveda ali prašičev, na Ministr-
stvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava za 

varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska 
cesta 22, 1000 Ljubljana.

VIII. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo vsak prvi te-
den v mesecu v prostorih UVHVVR, Dunajska cesta 22, 
1000 Ljubljana. Vloge prispele na naslov iz VII. točke 
tega razpisa do vključno 25. dne preteklega meseca se 
bodo obravnavale v prvem tednu naslednjega meseca. 
Prijave prejete po 25. dnevu v preteklem mesecu bodo 
obravnavane pri odpiranju vlog v naslednjem mesecu. 
Prijavitelji bodo pisno obveščeni najmanj tri dni pred 
odpiranjem vlog prispelih na javni razpis. Pri odpiranju 
vlog smejo biti prisotni prijavitelji oziroma predstavniki 
prijaviteljev, če imajo pisno pooblastilo.

IX. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarjev bodo 
prijavitelji obveščeni v roku 30 dni po ocenjevanju pri-
spelih vlog.

Podrobnejše informacije so na voljo na UVHVVR, 
na tel. 01/300-13-00 in 300-13-09, vsak dan od 9. do 
10. ure (kontaktna oseba: Anja Juvan).
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Uprava za varno hrano, veterinarstvo  
in varstvo rastlin

Št. 8451-6/2019-8-DGZR Ob-1824/19
Na podlagi 102. člena Zakona o varstvu pred na-

ravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 
– uradno prečiščeno besedilo in 97/10), 8. člena Zakona 
o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečišče-
no besedilo), 58. člena Zakona o varstvu pred požarom 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 9/11 in 83/12) ter Koeficienti razvitosti občin za leti 
2018 in 2019 (Ministrstvo za finance, št. 007-817/2017/9 
z dne 5. 1. 2018), Ministrstvo za obrambo, Uprava 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova 
cesta 61, 1000 Ljubljana, objavlja

razpis
za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne 
opreme za obdobje od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019

1. Podatki o razpisu
Namen in cilj razpisa:
Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene 

nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih 
vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil 
za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 5. 2018 
do 30. 4. 2019.

Cilj razpisa je pospeševanje posodabljanja zašči-
tne in reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih 
gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja 
teh enot.

Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vrst 
gasilske opreme:

A. Oprema skupine A – izključno nova oprema:
– gasilska zaščitna obleka (GZO),
– kombinezon za gašenje požarov v naravi – ara-

midna vlakna (KGP-A),
– kombinezon za gašenje požarov v naravi – impre-

gniran bombaž (KGP-B),
– gasilska zaščitna čelada (GZČ),
– gasilski zaščitni škornji (GZŠ),
– gasilske zaščitne rokavice (GZR),
– izolirni dihalni aparat (IDA),
– gasilska delovna obleka – tip A (GDO-A),
– gasilska delovna obleka – tip B (GDO-B),
– izpihovalnik – za gašenje gozdnih požarov (IZP),
– nahrbtna brenta (NB),
– gasilski pas (GP),
– termo kamera (TK).
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B. Oprema skupine B (vozila, podvozja, nadgradnje 
in naprave):

– gasilska vozila, nadgradnje in podvozja (GV):
– pri gasilskih vozilih se upoštevajo tudi rabljena 

podvozja starosti največ 5 let;
– pri nadgradnji starost podvozja ne sme prese-

gati polovice življenjske dobe gasilskih vozil;
– prenosne motorne brizgalne (MB): PFPN 10-1000 

in PFPN 10-750 oziroma MB 8/8 – nove;
– potopne črpalke (PČ). 230V, izdelane v skladu 

z DIN 14425, moč črpanja: min. 700 l/min ali več pri 
0 barih, z zaščitnim stikalom za zaščito porabnikov, 
z uporabo lastnega vira napetosti (agregatov) – PRCD-K 
– nove;

– agregati (A): izdelani po DIN 14685-1, moč agre-
gata: najmanj 5 KVA električne moči – novi;

– zaščitna stikala (PRCD-K, PRCD-S) – nova;
– nadtlačni ventilatorji (NV) – novi.
Prijavitelj na ta razpis (v nadaljnjem besedilu: prija-

vitelj) se lahko prijavi za sofinanciranje na posamezno 
ali več vrst gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki 
je predmet razpisa.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj na javni 
razpis

Na razpisu lahko sodeluje prostovoljno gasilsko 
društvo (v nadaljnjem besedilu: PGD) neposredno ali 
pristojna gasilska zveza (v nadaljnjem besedilu: GZ) 
v imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila 
oprema nabavljena.

Na razpisu lahko sodeluje tudi GZ za nabavo vozila 
za GZ v skladu z razpisnimi določili.

V primeru prijave pristojne GZ (na razpis) v imenu 
posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema 
nabavljena, mora(jo) biti obvezno priložen(i) dokument(i) 
o predaji opreme gasilskemu društvu, za katerega je bila 
nabavljena. Vsebina dokumenta je priloga k razpisni 
dokumentaciji.

V primeru, ko se za sofinanciranje prijavlja PGD iz 
manj razvitega območja, ki je opredeljeno s Koeficienti 
razvitosti občin za leti 2018 in 2019 (Ministrstvo za finan-
ce, št. 007-817/2017/9 z dne 5. 1. 2018) mora vlogo na 
razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne 
opreme ter gasilskih vozil za obdobje od 1. 5. 2018 do 
30. 4. 2019 (v nadaljnjem besedilu: vloga) posredovati 
PGD neposredno, ne pa GZ v njegovem imenu.

PGD mora biti kategorizirano v skladu z merili za 
organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Uredba o or-
ganiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, 
reševanje in pomoč, Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 
23/11 in 27/16 – v nadaljnjem besedilu: Uredba).

Kategorizacija PGD mora biti podpisana s strani 
župana občine in posredovana Gasilski zvezi Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: GZS) ter vpisana v informacij-
ski gasilski sistem »VULKAN« (v nadaljnjem besedilu: 
»Vulkan«).

Z razpisom se bo sofinancirala samo gasilska 
zaščitna in reševalna oprema ter gasilska vozila, ki 
so predmet razpisa in so količinsko ter po tipu glede na 
kategorijo gasilskega društva v skladu z minimalnimi 
pogoji, določenimi v Merilih za organiziranje in opremlja-
nje gasilskih enot (priloga Uredbe, poglavje I, točka 1).

Z razpisom se bodo GZ sofinancirala tudi gasilska 
vozila PV-1 ali GVZ-1.

Vsa gasilska zaščitna reševalna oprema ter gasil-
ska vozila morajo biti nabavljena v skladu z veljavno 
kategorizacijo in tipizirana s strani GZS.

Izjemoma se bodo sofinancirala vozila, če:
– PGD I. kategorije namesto vozila GVV 1 kupi 

vozilo GVC 16/25;

– PGD III. kategorije namesto vozila GVC 16/15 
kupi vozilo GVC 16/25;

– PGD kupi večje (dražje) vozilo, kot po kategori-
zaciji pripada PGD, ki pa v kombinaciji z vozili, ki jih že 
ima, zagotavlja ustrezno operativno sposobnost. Pri tem 
mora biti upoštevan prednostni vrstni red nabave, ki je 
priloga razpisne dokumentacije. V tem primeru se vozilo 
sofinancira v izhodiščni vrednosti vozila, ki društvu pri-
pada po kategorizaciji;

– PGD kupi manjše (cenejše) vozilo, kot po katego-
rizaciji pripada PGD, vendar v kombinaciji z vozili, ki jih 
društvo že ima, zagotavlja ustrezno operativno sposob-
nost. V tem primeru se vozilo sofinancira v izhodiščni 
vrednosti vozila, ki je nabavljeno;

– PGD kupi novo vozilo GVM-1, ki zamenjuje obsto-
ječe vozilo istega tipa, pri čemer mora PGD v kombina-
ciji z vozili, ki jih že ima, zagotavljati ustrezno operativno 
sposobnost;

– PGD I. kategorije kupi vozilo AC za oskrbo s po-
žarno vodo;

– PGD kupi novo vozilo AC ali GVC s posadko 1+2, 
ki zamenjuje obstoječe vozilo istega tipa, pri čemer mora 
biti nabava tega vozila vključena v program razvoja in 
nabave opreme, ki ga potrdi župan občine in mora PGD 
že razpolagati z GVM -1;

– PGD II. kategorije kupi vozilo GVM-1, ob pogoju, 
da že razpolaga z voziloma GVC-16/24 in GV-2 (oziro-
ma GV-1).

Če PGD kupi vozilo AC za oskrbo s požarno vodo, 
ki ga do sedaj ni imelo v voznem parku, mora v kom-
binaciji z vozili, ki jih že ima, zagotavljati ustrezno ope-
rativno sposobnost, nabava AC pa mora biti vključena 
v program razvoja in nabave opreme, ki ga potrdi župan 
občine.

V primeru, da PGD pripada vozilo za gašenje goz-
dnih požarov, mora predhodno razpolagati z osnovnim 
operativnim vozilom po merilih.

Za vse navedene izjeme morajo PGD pred naku-
pom vozila pridobiti predhodno mnenje o ustreznosti 
podvozja in upravičenosti do sofinanciranja z razpisom.

V navedenih izjemah mora to opredeljevati ocena 
ogroženosti in operativni načrt. Tovrstni vlogi mora biti 
priloženo mnenje gasilskega regijskega poveljnika.

Če nabavljeno vozilo PGD-ja glede na kategorijo 
ne povečuje osnovne operativne sposobnosti, hkrati pa 
društvo nima osnovnih vozil za zagotavljanje operativ-
ne sposobnosti, PGD ni upravičeno za sodelovanje na 
razpisu.

Sofinancirala se bodo le vozila za gašenje in reše-
vanje z višin (ALK, ZD, TD, GVCALK 1-2, GVCTD 1-2, 
GVCZD 1-2), dokončana v celoti, po izdaji zapisnika 
o ustreznosti vozila s strani Komisije za pregled vozil 
pri GZS.

Vozila za gašenje in reševanje z višin, nabavljena 
na podlagi Poziva za oddajo vlog za sofinanciranje na-
kupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin (Ura-
dni list RS, št. 98/15, 81/16, 80/17 in 81/18), se s tem 
razpisom ne sofinancirajo.

Manjše ZD, TD do 30 m (EN 1777), se lahko na raz-
pis prijavi v celoti ali ločeno (podvozje in/ali nadgradnja).

PGD oziroma GZ, ki že razpolaga z opremo, nave-
deno v Merilih za organiziranje in opremljanje gasilskih 
enot glede na njegovo kategorijo ali v Vulkanu nima ažu-
riranega stanja podatkov o opremljenosti, ni upravičeno 
za sodelovanje v razpisu.

Pri določanju pravilnosti prijave se bosta poleg že 
navedenih pogojev upoštevala še predpisana minimalna 
starost opreme in vozil, ki se zamenjuje in prednostni 
vrstni red nabave, ki sta priloga razpisni dokumentaciji.
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PGD, ki bo sodelovalo neposredno ali preko pri-
stojne gasilske zveze ter GZ, ki bo sodelovala v svojem 
imenu za nabavo vozila, mora skladno z določili Uredbe 
imeti s strani pristojne GZ usklajen in potrjen program 
nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme oziroma 
s strani župana občine podpisan načrt razvojnih pro-
gramov (NRP) za srednjeročne obdobje, dostavljen na 
GZS.

Ob prijavi mora prijavitelj priložiti naslednjo doku-
mentacijo:

– popoln in pravilno izpolnjen obrazec prijave na 
razpis za sofinanciranje (iz »Vulkana«) z ustrezno do-
kumentacijo, vse skupaj zloženo v pravilnem vrstnem 
redu in ustrezno speto,

– pravilno in verodostojno izpolnjen obrazec s po-
datki o opremljenosti PGD (iz »Vulkana«); navodila so 
priloga razpisni dokumentaciji,

– fotokopijo računa/ov za nabavljeno opremo, iz 
katerih mora biti razvidno ime izdelka oziroma vrsta 
storitve. Imena izdelkov na računu morajo biti skladna 
z imeni na seznamu tipizirane opreme (priloga 1),

– pri vozilih, podvozjih oziroma nadgradnjah, fo-
tokopijo prometnega dovoljenja obstoječega vozila, če 
tega nadomešča z nabavljenim,

– pri celotnih vozilih oziroma nadgradnjah, foto-
kopijo prometnega dovoljenja nabavljenega vozila, iz 
katerega je razvidno lastništvo,

– pri nabavi AC, mnenje župana o nabavi AC za 
oskrbo s požarno vodo,

– pri nabavi vozil – izjem, mnenje gasilskega regij-
skega poveljnika in mnenje upravičenosti do sofinan-
ciranja,

– pri podvozjih: mnenje GZS o ustreznosti podvozja 
in upravičenosti do sofinanciranja,

– pri nadgradnjah in celotnih vozilih: zapisnik o pre-
vzemu gasilskega vozila, izdan s strani Komisije za 
pregled vozil GZS,

– v primeru nakupa opreme s pomočjo leasinga:
– s strani župana občine podpisan načrt razvojnih 

programov za srednjeročne obdobje (NRP)
– fotokopijo prometnega dovoljenja, iz katerega je 

razvidno, da bo po poravnanju obveznosti postal lastnik 
PGD oziroma GZ, za katerega se je oprema nabavila 
(vpis PGD oziroma GZ v prometno dovoljenje).

3. Merila za razdelitev sredstev
Razdelitev sredstev za zagotavljanje enakomerne-

ga razvoja gasilskih enot:
Pri določitvi višine sofinanciranja se upošteva razvi-

tost občin glede na indeks razvitosti občin, skladno s Ko-
eficienti razvitosti občin za leti 2018 in 2019 (Ministrstvo 
za finance, št. 007-817/2017/9 z dne 5. 1. 2018), kjer se 
kot manj razvite upoštevajo občine s koeficientom raz-
vitosti enakim ali manjšim od 1, kar pomeni 111 občin 
(priloga), in sicer:

– vsa razpoložljiva sredstva se razdeli na način, da 
se 90 % sredstev razdeli po merilih razpisa vsem prija-
viteljem, vključno s prijavitelji iz manj razvitih občin, ter 
dodatno 10 % sredstev po istih merilih, izključno samo 
prijaviteljem iz manj razvitih občin, določenih skladno 
s predhodno alinejo. Tako prijavitelji iz manj razvitih občin 
dobijo sofinancirano vrednost iz prve delitve ter dodatno 
iz druge;

– skupni delež sofinanciranja za posamezno vrsto pri-
javljene opreme ne sme preseči 30 % z razpisom določene 
izhodiščne vrednosti za to vrsto opreme.

Določitev deležev razpoložljivih sredstev za posame-
zne skupine opreme:

Celotna razpoložljiva finančna sredstva za posame-
zno delitev se najprej razdelijo na dva deleža. Delež 
višine sredstev med opremo skupine A in opremo skupi-
ne B določi komisija za izvedbo razpisa, glede na vrsto 
in število prijavljene opreme, po obravnavi dopolnitev in 
ugovorov.

Ti deleži pa se dalje delijo na ustrezne deleže za po-
samezne vrste opreme, in sicer:

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih 
oblek,

– delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov za 
gašenje požarov v naravi iz aramidnih vlaken,

– delež sredstev za sofinanciranje kombinezonov za 
gašenje požarov v naravi iz impregniranega bombaža,

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih 
čelad,

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih 
škornjev,

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih 
rokavic,

– delež sredstev za sofinanciranje izolirnih dihalnih 
aparatov,

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih delovnih 
oblek tipa A,

– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih delovnih 
oblek tipa B,

– delež sredstev za sofinanciranje izpihovalnikov,
– delež sredstev za sofinanciranje nahrbtnih brent,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih pasov,
– delež za sofinanciranje termo kamer,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih vozil,
– delež sredstev za sofinanciranje prenosnih motornih 

brizgaln,
– delež sredstev za sofinanciranje potopnih črpalk,
– delež sredstev za sofinanciranje agregatov,
– delež sredstev za sofinanciranje zaščitnih stikal in
– delež sredstev za sofinanciranje nadtlačnih venti-

latorjev.
Podlaga za določanje deležev bodo enotne izhodišč-

ne vrednosti za sofinanciranje za posamezne vrste opre-
me, ki bodo tudi osnova za določitev višine sofinanciranja.

Upoštevane bodo naslednje izhodiščne vrednosti:

Oprema skupine a):

VRSTA OPREME VREDNOST ZA POSAMEZEN KOS 
(v EUR)

GZO Gasilska zaščitna obleka 700,00
KGP-A Kombinezon, dvodelna obleka (aramid. vl.) 320,00
KGP-B Kombinezon (imp. bombaž) 150,00
GZČ Gasilska zaščitna čelada 170,00
GZŠ Gasilski zaščitni škornji 120,00
GZR Gasilske zaščitne rokavice 60,00
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VRSTA OPREME VREDNOST ZA POSAMEZEN KOS
(v EUR)

IDA Izolirni dihalni aparat 1.300,00
GDO-A Gasilska delovna obleka (tip A) 200,00
GDO-B Gasilska delovna obleka (tip B) 140,00
IZP Izpihovalnik (za gašenje gozdnih požarov) 620,00
NB Nahrbtna brenta 180,00
GP Gasilski pas 50,00

TK
Termo kamera
območje merjenja 0–600 st. C, IP 67, odporna na padce z 2 m na 
beton, zagon kamere maks. 20 s, ločljivost min. 240x180

3.000,00

Oprema skupine b): VREDNOST

GV GASILSKA OZNAKA VOZILA ZA CELOTNO 
VOZILO

SAMO ZA 
PODVOZJA

SAMO ZA 
NADGRADNJO

PV-1 24.000,00 20.000,00 4.000,00
GVZ-1 24.000,00 20.000,00 4.000,00
GV-1 67.000,00 37.000,00 30.000,00
GVV-1 85.000,00 45.000,00 40.000,00
GVV-2 140.000,00 65.000,00 75.000,00
GVC 16/15 180.000,00 80.000,00 100.000,00
GVC-16/25 180.000,00 80.000,00 100.000,00
GVC-16/24 160.000,00 70.000,00 90.000,00
GVC-24/50 190.000,00 85.000,00 105.000,00
GVM-1 34.000,00 30.000,00 4.000,00
GVGP-1 50.000,00 30.000,00 20.000,00
GVGP-2 143.000,00 70.000,00 73.000,00
GCGP-1 160.000,00 80.000,00 80.000,00
GCGP-2 175.000,00 85.000,00 90.000,00
GCGP-3 185.000,00 85.000,00 100.000,00
TRV 190.000,00 80.000,00 110.000,00
TRV-2D, TRVD 220.000,00 80.000,00 140.000,00
AC 163.000,00 78.000,00 85.000,00
ALK, TD, ZD, GVCALK 1-2, GVCZD 1-2, GVCTD 1-2 650.000,00 0,00 0,00
HTRV 87.000,00 45.000,00 42.000,00
Manjše ZD, TD do 30 m (EN 1777) 300.000,00 60.000,00 240.000,00

PRENOSNA MOTORNA BRIZGALNA
PFPN 10-1000, 10-750 (MB 8/8) VREDNOST

MB 10.000,00
POTOPNA ČRPALKA
230 V, izdelane v skladu z DIN 14425, moč črpanja: min. 
700l/min ali več pri 0 barih, z zaščitnim stikalom za zaščito 
porabnikov, z uporabo lastnega vira napetosti (agregatov) – 
PRCD-K

VREDNOST

PČ 1.500,00
AGREGAT
Izdelan po DIN 14685-1, moč agregata: najmanj 5 KVA električne 
moči

VREDNOST

A 5.500,00
ZAŠČITNO STIKALO PRCD-K, -S
230 V (± 10 %), primerno za obremenitev najmanj 3,6 kW 
s tokovno zaščito najmanj 16 A, kvarni tok odklopa max. 30 Ma, 
min. IP 68 ali IP 55, kabel – H07RN, dolžine med vtikačem ter 
stikalom min 1,5 m z vodoodpornimi vtičnicami in stikalom, 
z gumbom za vklop ter izklop, zaščita da ni mogoč ponovni 
vklop v primeru okvare na vodniku ali porabniku, ohišje stikala je 
izdelano iz odpornejšega mat.

VREDNOST

PRCD 200,00
NADTLAČNI VENTILATOR
minimalna zahteva pretoka zraka: vsaj 20.000 m3/h VREDNOST

NV 3.000,00
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Pri rabljenih vozilih bodo upoštevane znižane vre-
dnosti glede na izhodiščno vrednost vozil iz prejšnje 
tabele, in sicer:

starost vozila v letih  % od izhodiščne vrednosti  
za vozilo ali podvozje

1 80
2 70
3 60
4 50
5 50

Načelo izračuna višine sofinanciranja
Določitev pripadajočega deleža sredstev, ki za de-

litev pripada posamični vrsti opreme:
Posamezni deleži se določijo kot razmerje med 

seštevkom izhodiščne vrednosti za posamično vrsto 
na razpis prijavljene opreme in seštevkom izhodiščnih 
vrednosti vse na razpis prijavljene opreme iz te skupine 
opreme, in sicer:

vsota izhodiščnih vrednosti vse na razpis prijavljene posamične vrste 
opreme iz skupine

x 100 = pripadajoč delež sredstev 
za posamično vrsto opremevsota izhodiščnih vrednosti vse prijavljene

opreme iz te skupine

Določitev višine dodeljenih sredstev za sofinancira-
nje na enoto posamične vrste opreme:

Na podlagi celotne količine na razpis prijavljene 
posamične vrste opreme in njene izhodiščne vrednosti 
se določi višina sofinanciranja za enoto posamične vrste 
opreme. Pri tem se upošteva pripadajoč delež razpolo-
žljivih sredstev za to vrsto opreme.

pripadajoča sredstva namenjena za sofinanciranje posamične vrste opreme
x 100 =  % sofinanciranja za enoto 

posamične vrste opremešt. kosov posamične vrste opreme x izhodiščna vrednost posamičnega kosa

Upoštevana bo samo oprema, ki v celoti ustreza 
pogojem razpisa.

Minimalni znesek sofinanciranja:
V kolikor znesek sofinanciranja za izplačilo posa-

meznemu prijavitelju ne presega vrednosti 50,00 €, se 
ne izplača.

4. Način ocenjevanja ustreznosti prijave
Pri ocenjevanju ustreznosti oziroma upravičeno-

sti sodelovanja v razpisu se bodo upoštevali podatki, 
posredovani z vlogo, ter podatki, dostavljeni na GZS 
do 8. 5. 2019 (program nabave gasilske zaščitne in 
reševalne opreme, potrjen s strani pristojne GZ oziro-
ma načrt razvojnih programov za srednjeročne obdobje 
(NRP), podatki iz gasilskega informacijskega sistema 
»VULKAN« ter ostali podatki, s katerimi razpolaga GZS.

Komisija za izvedbo tega razpisa (v nadaljnjem 
besedilu: komisija) si pridržuje pravico do preverjanja 
pravilnosti navedenih podatkov pri dobavitelju in v PGD 
oziroma GZ, ki se prijavi na razpis.

Zlorabe sofinanciranja oziroma zavajanje komisi-
je z lažnimi podatki in nenamensko izdelavo oziroma 
uporabo sofinancirane opreme, bodo sankcionirane na 
način, da prijavitelj, pri katerem bo to ugotovljeno, ne 
bo upravičen do sodelovanja na tovrstnem razpisu za 
dobo 5 let, možna pa bo tudi kazenska prijava s strani 
komisije.

5. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet 
razpisa: višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo 
razpisa, znaša 1.700.000,00 €, oziroma bodo sredstva 
razdeljena v okviru največje možne višine likvidnostnih 
sredstev ob zaključku razpisa.

6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti sredstva 
nabavljena, in način financiranja opreme

Sofinancirala se bo oprema, nabavljena v obdobju 
od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019. Kot dokazilo za izpolnjeva-
nje tega pogoja bo upoštevan datum nastanka »DUR« 
v izstavljenih računih, ki jih mora prijavitelj predložiti ob 
prijavi na razpis.

S prijaviteljem se sklene pogodba o sofinanciranju 
nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme.

7. Način izdelave vloge za prijavo in rok, do katere-
ga morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, 
način predložitve vlog ter opremljenost vlog:

Prijavitelj mora vlogo na razpis za dodelitev sred-
stev izpolniti in zaključiti v informacijskem gasilskem 
sistemu »Vulkan« ter natisniti in skupaj z vsemi prilo-
gami poslati izključno s priporočeno pošto na naslov: 
»Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana«. Rok za 
prijavo na razpis prične teči z dnem objave v Uradnem 
listu RS, prijavo pa je mogoče oddati do vključno 8. 5. 
2019.
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Vloga bo pravočasno oddana, če bo najkasneje na 
zadnji dan predpisanega roka zaključena v »Vulkanu« 
(status: poslano reševalcu) in oddana na pošti kot pripo-
ročena pošiljka na zgoraj navedeni naslov.

Opremljenost vloge
Vlogo za razpis je treba po pošti poslati v zaprtem 

ovitku A4 formata, na katerem mora biti vidna naslednja 
označba: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje gasilske 
zaščitne in reševalne opreme«. Na hrbtni strani vloge 
morata biti navedena popoln naslov prijavitelja in ID 
številka (iz »Vulkana«) prijavitelja.

Za veljavno bo štela le vloga, ki bo pravilno 
opremljena in pravočasno posredovana na predhodno 
navedeni naslov.

Neveljavne vloge bodo vrnjene prijaviteljem.
Komisija bo prijavitelja pisno obvestila tudi v prime-

ru neizpolnjevanja razpisnih pogojev v celoti ali samo za 
posamezno vrsto za sofinanciranje prijavljene opreme. 
Prijavitelj lahko v primeru prejema takšnega obvestila 
poda pisni ugovor v roku osem dni od prejema navede-
nega obvestila, in sicer na naslov: »Komisija za izvedbo 
razpisa, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito 
in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana«. Pisni 
odgovor komisije na ugovor je dokončen.

Datum odpiranja prispelih vlog
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo opravila ko-

misija za izvedbo razpisa, imenovana s strani izvajalca 
razpisa in GZS. Komisija bo z odpiranjem vlog pričela 
9. 5. 2019. Odpiranje vlog ne bo javno.

Prijavitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa, bodo 
prejeli v podpis pogodbe o sofinanciranju gasilske zašči-
tne in reševalne opreme ter gasilskih vozil.

Seznam prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali razpisne 
pogoje, bo v mesecu avgustu 2019 objavljen na inter-
netni strani GZS.

Za morebitne dodatne informacije se obrnite na 
Gasilsko zvezo Slovenije, Tržaška cesta 221, 1000 Lju-
bljana (spletna stran: http://www.gasilec.net, elektronski 
naslov: marko.marcelja@gasilec.net).

Ministrstvo za obrambo  
Uprava RS za zaščito in reševanje

 Ob-1846/19

Javni razpis
P7-2 2019 – Mikrokrediti

1. Izvajalec
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podje-

tništvo
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad
Sedež: Ulica Kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
2. Predmet, namen in cilji produkta mikrokrediti
Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala 

podjetja.
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugo-

dnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohe-
zijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom 
kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, pred-
stavljenih v vlogi za financiranje.

Cilji javnega razpisa so:
– ohranitev delovnih mest,
– spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
– spodbujanje financiranja projektov in poslovnih 

procesov gospodarstva.
3. Viri financiranja
Finančni instrument mikrokrediti se financira:
a) v deležu 62,5 % iz sredstev Evropskega sklada 

za razvoj, na podlagi Operativnega programa za izvaja-

nje EKP v obdobju 2014–2020, ki jih, v vlogi upravljalca 
sklad skladov, upravlja SID Banka in

b) v deležu 37,5 %, z udeležbo Sklada kot izvajalca 
finančnega instrumenta.

Skupni razpoložljivi znesek je v višini najmanj 
12.000.000 EUR.

4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji kandidiranja
Sklad lahko odobri mikrokredit pravni osebi ali sa-

mostojnemu podjetniku, ne glede na fazo razvoja (tudi 
zagonskemu podjetju), ki je ustanovljena in deluje po 
Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)1.

1 Uradni list RS, št. 65/09, ZGD-1-UPB3 z nadaljnjimi 
spremembami

Vlagatelj mora izpolnjevati vse naslednje pogoje:
a) je organiziran kot samostojni podjetnik, gospo-

darska družba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, 
ki ni v okviru izključenega sektorja/področja;

b) ima status mikro ali malega podjetja;
c) ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega 

za polni delovni čas2; V število zaposlenih se ne upošte-
va zaposlenih iz programa javnih del;

2 143. člen ZDR določa, če polni delovni čas ni dolo-
čen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za polni 
delovni čas 40 ur na teden. Po 67. členu Zakona o delovnih 
razmerjih ima delavec, ki dela krajši delovni čas, v skladu 
s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, pred-
pisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem 
dopustu, pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal 
polni delovni čas. V primeru samostojnega podjetnika se za 
zaposleno osebo šteje nosilec dejavnosti, ki je zavarovan 
za polni delovni čas.

d) predložiti mora popolno vlogo za financiranje 
in razkriti vse naknadne podatke in dati pojasnila, ki 
jih Sklad lahko dodatno zahteva za presojo vloge za 
financiranje;

e) ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko 
najmanj šest mesecev;

f) nima neporavnanih obveznosti do Sklada ali do 
poslovnih bank po razpisu Sklada P1, P1 TIP, P1 plus;

g) v vlogi mora izkazati zaprto finančno konstrukcijo 
za načrtovane upravičene stroške;

h) je njegovo financiranje z zaprošenim kreditom 
ekonomsko upravičeno3;

3 Ekonomsko upravičeno financiranje pomeni nastanek 
upravičenih stroškov za neposredne potrebe poslovnih pro-
cesov kreditojemalca in spodbujanje podjetniške aktivnosti.

i) se ne šteje za podjetje v težavah opredeljeno 
v nadaljevanju javnega razpisa;

j) na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapa-
dlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev 
in drugih denarnih nedavčnih obveznosti FURS v višini 
50 EUR ali več;

k) ne prejema ali ni v postopku pridobivanja držav-
nih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij 
v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in pre-
strukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah 
(Uradni list RS, št. 5/17);

l) nima neporavnanega naloga za izterjavo zara-
di predhodne odločbe Evropske Komisije, ki je pomoč 
razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;

m) mu ni bila v zadnjih 5 letih pravnomočno izrečena 
globa za prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. čle-
na Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 
(Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT) zaradi neza-
konite zaposlitve državljana tretje države;

n) ni prejemnik pomoči za lažje zaprtje nekonku-
renčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 
2010/787/EU;
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o) izpolnjuje druge kriterije, kot izhajajo iz politike 
Sklada, s področja upravljanja tveganj.

Za opredelitev velikosti v mikro ali malo podjetija se 
upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) 
št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014;

»Podjetje mora, v zadnjih dveh oziroma vsaj dveh 
od zadnjih treh poslovnih let, imeti manj kot 50 zaposle-
nih in ima letni promet in/ali bilančno vsoto, ki ne prese-
ga 10 milijonov EUR«.

Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 
Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki govori o tem, 
da se za podjetje, ki ima eno ali več partnerskih in/ali 
povezanih podjetij, podatki o velikosti, tudi glede števila 
zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov 
in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih 
računovodskih izkazov podjetja, v katere je podjetje 
vključeno za namene konsolidacije. Podatkom se pri-
štejejo podatki za vsako partnersko podjetje.

Zagonsko podjetje oziroma start-up je pravna ose-
ba, ustanovljena po določilih ZGD-1, pri čemer izpolnjuje 
vse naslednje pogoje:

a) ima v celoti razvit produkt ali storitev za začetek 
serijske proizvodnje in distribucije (ne le prototipov), 
vendar podjetje še ni pričelo s komercialno prodajo;

b) posluje najmanj 6 mesecev in največ 5 let;
c) od ustanovitve do vključno oddaje vloge za finan-

ciranje še ni realiziral pozitivnega čistega poslovnega 
izida, ki bi presegal 3.000 EUR, pri čemer je takšen 
pozitiven rezultat posledica izrednega priliva iz naslova 
subvencij ali drugih spodbud države;

d) ima potencial rasti;
e) nima odvisnih družb;
f) ima najmanj enega zaposlenega;
g) ima zaposlenega ustanovitelja, ki je še vedno 

večinski lastnik podjetja;
h) ima najmanj 15.000 EUR celotnega kapitala;
i) v zadnjem zaključenem poslovnem letu pred od-

dajo vloge za financiranje so realizirani letni prihodki 
znašali najmanj 5.000 EUR oziroma v kolikor podjetje 
še ne posluje celo zaključeno poslovno leto, morajo biti 
planirani letni poslovni prihodki najmanj 5.000 EUR, pri 
čemer tako planirane prihodke utemelji s sklenjenimi 
prodajnimi ali terminskimi pogodbami ali na drug ustre-
zen način.

Podjetje v težavah se šteje pravna oseba, za katero 
velja katera koli izmed naslednjih okoliščin;

a) je v postopku zaradi insolventnosti oziroma so 
izpolnjeni pogoji za uvedbo postopka zaradi insolventno-
sti na predlog upnikov po določbah Zakona o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (ZFPPIPP);

b) je mikro ali malo podjetje in posluje več kot 
3 polna poslovna leta, če ima v zadnjem zaključenem 
poslovnem letu razmerje med celotnim in vpoklicanim 
kapitalom manjše od 0,5 oziroma se je zaradi nakopi-
čenih izgub v osebni družbi kapital zmanjšal za več kot 
polovico;

c) je prejemnica pomoči za reševanje in posojila še 
ni vrnila ali prekinila jamstev oziroma je še vedno pred-
met načrta prestrukturiranja.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki opravlja-
jo glavno dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, 
oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti – SKD2008 (Uradni list RS, 
št. 69/07 in Uradni list RS, št. 17/08):

a) A: kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
b) B 05: Pridobivanje premoga,
c) C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov in 

mehkužcev,

d) C 11.01: Proizvodnja žganih pijač,
e) C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov,
f) C 20.51: Proizvodnja razstreliv,
g) C 24.46: Proizvodnja jedrskega goriva,
h) C 25.4: Proizvodnja orožja in streliva,
i) C 30.4: Proizvodnja bojnih vozil,
j) E 38.12: Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
k) E 38.22: Ravnanje z nevarnimi odpadki,
l) G 46.35: Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki,
m) G 46.39: Nespecializirana trgovina na debelo 

z živili, pijačami, tobačnimi izdelki,
n) G 47.23: Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah z ribami, raki, mehkužci,
o) G 47.26: Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah s tobačnimi izdelki,
p) G 47.81: Trgovina na drobno na stojnicah in tr-

žnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,
q) K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti,
r) L: Poslovanje z nepremičninami,
s) M 69: Pravne in računovodske dejavnosti,
t) M 70: Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in 

poslovno svetovanje,
u) R 92: Prirejanje iger na srečo.
Produkt prav tako ne podpira projektov na podro-

čju:
a) informacijske tehnologije, ki podpirajo izključene 

dejavnosti in bi omogočale nezakonit prenos podatkov 
oziroma vstop v elektronske baze podatkov, internetne 
igre na srečo in igralnice ter pornografijo;

b) bioznanosti, ki obsega raziskave, razvoj ali teh-
nične aplikacije, ki se nanaša na kloniranje ljudi in gen-
sko spremenjene organizme in druge dejavnosti z živimi 
živalmi za poskusne in znanstvene namene, če ni za-
gotovljena skladnost s »Konvencijo Evropskega Sveta 
za zaščito vretenčarjev, ki se uporabljajo v poskusne in 
ostale znanstvene namene;

c) dejavnosti s škodljivimi vplivi na okolje, druge de-
javnosti, ki veljajo za etično ali moralno sporne oziroma 
so prepovedane z nacionalno zakonodajo RS.

4.2. Osnovni pogoji kandidiranja
Podjetje, ki kandidira za mikrokredit, mora izpolnje-

vati vse naslednje pogoje;
a) imeti zagotovljen trg, ki je razviden:
– iz prihodkov od prodaje, izhajajoč iz letnega po-

ročila, oddanega na AJPES in/ali
– s predložitvijo veljavnih pogodb ali z razkritjem 

načrtovanih, prihodkov po kupcih /poslovnih modelov 
v vlogi,

b) imeti zaprto finančno konstrukcijo,
c) zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev 

podjetniške aktivnosti4,

4 Podjetniška aktivnost se običajno kaže, na podlagi 
primerjave načrtovanih podatkov z doseženimi podatki, kot 
povečanje prihodkov, števila zaposlenih, dobička, dodane 
vrednosti na zaposlenega in v tehnološki inovativnosti, kot 
razvoj ali uvedba novih proizvodov in storitev ali njihovo 
izboljšanje.

d) imeti v obdobju od leta 2019 do 2022 predvideno 
poslovanje z dobičkom,

e) imeti v obdobju od leta 2019 do 2022 realno na-
črtovan pozitivni denarni tok.

4.3. Kreditni pogoji
Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 

25.000 EUR.
Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih 

stroškov projekta.
Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. 

Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.
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Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja do 
6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe 
ročnosti kredita.

Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA 
(spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a. 
(fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %.

Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbe-
na obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan 
črpanja kredita.

Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja.
4.4. Pogoji za črpanje kredita
Kreditojemalec črpa kredit po sklenitvi kreditne po-

godbe z obrazcem »Zahtevek za črpanje kredita« s pri-
logo.

Kredit se črpa namensko za nastale upravičene 
stroške, v skladu s točko »5. Upravičeni stroški«.

Črpanje kredita je v enkratnem znesku ob izpolnitvi 
vseh pogojev, določenih z javnim razpisom in sklenjeno 
kreditno pogodbo. Izvede se v roku 45 dni od odobritve 
kredita (datum izdaje pozitivnega sklepa).

Upravičen strošek nastane z dnem sklenitve dolžni-
ško upniškega razmerja5.

(2) Obvezne priloge:
a) zadnji računovodski izkazi v originalni obliki, ki so 

bili uradno oddani na AJPES;
b) potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih6;

5 Dolžniško upniškega razmerja pomeni razmerje med 
upnikom (dobaviteljem) in kreditojemalcem (kupcem), v ka-
terem se obojestransko strinjata o prevzemu obveznosti 
iz naslova nakupa neopredmetenih sredstev, opredmete-
nih osnovnih sredstev, surovin, materiala, blaga in storitev 
(sklenitev pogodbe, količinski in kvalitativni prevzem).

Obdobje upravičenosti nastanka stroškov je največ 
6 mesecev pred oddajo vloge in največ 18 mesecev po 
odobritvi kredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravi-
čenih stroškov.

5. Upravičeni stroški
Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni 

omejena, omejen je maksimalni znesek kredita z višino 
25.000 EUR.

Med upravičene stroške se upoštevajo:
a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (na-

kup nove opreme),
b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (na-

kup patentiranih pravic, licenc),
c) stroški materiala in trgovskega blaga,
d) stroški storitev,
e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz 

in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, 
stroški prehrane med delom).

Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tr-
žnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško 
povezana s kreditojemalcem s 25 % in več.

Med upravičene stroške sodi tudi zaračunan pripa-
dajoči DDV.

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za 
cestni prevoz tovora.

S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju 
na osnovi že plačanih obveznosti.

Mikrokredit ni namenjen poplačilu že obstoječih 
kreditov kreditojemalca.

Kredit se ne sme porabiti za z izvozom povezane 
dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč 
neposredno povezana z izvoženimi količinami, z usta-
novitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi 
tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

Upravičeni stroški se ne smejo nanašati na izvedbo 
projektov, s katerimi bi si vlagatelj krepil dejavnosti, ki so iz-
ločene skladno s točko »4.1. Splošni pogoji kandidiranja«.

6. Vsebina vloge
(1) Obrazec Sklada »Vloga za financiranje P7-2 

2019 – mikrokrediti« je dostopen na ePortalu Sklada;

6 Potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih brez-
plačno pridobljeno iz spletnega portala eDavki, je lahko 
staro največ 15 dni, glede na datum oddaje vloge.

c) dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali 
eS.BON (spletno bonitetno oceno) za gospodarske 
družbe in samostojne podjetnike:

– za prijavne roke od 15. 4. 2019 do vključno 9. 5. 
2019 na podlagi letnega poročila za leto 2017;

– za prijavne roke od 23. 5. 2019 do 4. 7. 2019 na 
podlagi letnega poročila za leto 2018;

d) vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavlje-
nosti osebe;

e) vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko 
tvegano državo;

(3) Dodatna dokazila:
a) revidirano letno poročilo v primeru, ko je kredi-

tojemalec zakonsko zavezan k izdelavi konsolidiranega 
letnega poročila in še ni objavljeno na spletni strani 
AJPES;

b) Ajpes obrazec BON-2 in medletne računovodske 
izkaze za start up podjetja, ustanovljena v tekočem letu 
in ki poslujejo prekratek čas, da bi pridobilo bonitetno 
oceno S.BON-1 oziroma eS.BON.

Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno do-
kumentacijo vsebinsko vezano na vlagatelja in vlogo.

Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj po pošti po-
zvan k dopolnitvi vloge, pri tem pa velja, da lahko dopol-
ni le točko 2 a), 2 b), 2 c), 3 a), in 3 b).

Če vloga v predvidenem roku (največ 2 dni) ne bo 
dopolnjena z oddajo dokumentacije na ePortal Skla-
da https://eportal.podjetniskisklad.si/, se kot nepopolna 
zavrže.

Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot 
neustrezna zavrne.

7. Oddaja vlog
Vlagatelj vlogo s prilogami odda na ePortal Sklada 

https://eportal.podjetniskisklad.si/.
Z oddajo je vloga uradno poslana v obravnavo.
8. Roki za predložitev vlog
Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo 

vlog s prilogami na ePortal Sklada: 15. 4, 25. 4., 9. 5., 
23. 5., 6. 6., 20. 6. in 4. 7. 2019.

Merilo za pravočasno oddano vlogo je sistemski 
datum zabeležen ob elektronski oddaji vloge.

Po poteku zadnjega prijavnega roka vloge ni možno 
več oddati.

Vloge, ki bodo oddane po prijavnem roku 4. 7. 
2019, se kot prepozne zavržejo.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, 
v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planira-
nega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji 
vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.

9. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo v roku treh de-
lovnih dni po prijavnem roku in ni javno.

10. Merila za izbor končnih upravičencev
Komisija za dodelitev sredstev bo po merilih za iz-

bor ocenjevala le pravočasno oddane, popolne in ustre-
zne vloge.

Popolne in ustrezne vloge, ki izpolnjujejo pogoje 
kandidiranja, se oceni po merilih za izbor končnih upra-
vičencev:

(1) Število zaposlenih,
(2) Bonitetna ocena vlagatelja po modelu S.BON 

(AJPES),
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(3) Lastna udeležba pri nakupu opreme,
(4) Finančni kazalniki:
a) Kapital / obveznosti do virov sredstev,
b) Mikrokredit / čisti prihodki od prodaje,
c) Prosti kreditni limit (PKL) / mikrokredit,
d) Finančne obveznosti / denarni tok iz poslovanja 

– EBITDA.
Start-up podjetje, za katero javno objavljeni finančni 

podatki ne obstajajo ali obstajajo in so zaradi kratkega 
časa poslovanja neprimerljivi, Sklad oceni vlogo na pod-
lagi presoje realnosti izpolnjevanja pogojev za status 
zagonskega podjetja oziroma start-up.

Podrobno razdelana merila s točkovnikom so se-
stavni del razpisne dokumentacije pod poglavjem 
»III. Merila za izbor«.

Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne in 
ustrezne vloge, ki izpolnjujejo kreditne pogoje in po 
oceni meril dosegajo vsaj 50 točk od možnih 100 točk, 
poda predlog direktorici Sklada za odobritev vloge.

V primeru, da je za odobrene vloge potrebnih več 
finančnih sredstev, kot jih predvideva javni razpis, imajo 
pri odobritvi prednost vloge, ki dosežejo večje število 
točk. V primeru istega števila točk imajo prednost vloge, 
ki so pridobile več točk pri finančnih kazalnikih z vrstnim 
redom; kredit / čisti prihodek od prodaje, prosti kreditni 
limit (PKL) / kredit in finančne obveznosti / EBITDA.

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

11. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Sklad bo, najkasneje v roku 45 dni od roka za odpi-

ranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali 
neodobritvi mikrokredita. V primeru, da je oddanih vlog 
na posamezni prijavni rok več kot 250, se rok obravnave 
sorazmerno podaljša.

Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi mikro-
kredita Sklada je možno sprožiti upravni spor na Uprav-
nem sodišču Republike Slovenije.

Na podlagi pozitivnega sklepa o odobritvi mikro-
kredita bo Sklad s kreditojemalcem podpisal kreditno 
pogodbo in uredil zavarovanje kredita.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletni strani Sklada.

12. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in do-
datne informacije

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, bese-
dilo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzo-
rec vloge za financiranje s prilogami in vzorec kreditne 
pogodbe.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na ePortal 
www.podjetniskisklad.si in v pisni obliki na sedežu Slo-
venskega podjetniškega sklada.

Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-67, 
02/234-12-88, 02/234-12-74, 02/234-12-42 in 
02/234-12-64 ali na e-naslovu bostjan.vidovic@podje-
tniskisklad.si.

13. Pravna podlaga za izvedbo produkta, de mini-
mis pomoč

Slovenski podjetniški sklad objavlja produkt na pod-
lagi:

– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – 
ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15 
in 27/17),

– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 
in 8/10 – ZSKZ-B),

– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podje-
tniškega sklada z dne 19. 4. 2018,

– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike 
Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 
11/07, 43/08, 71/09),

– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada 
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2018, ki ga 
je Vlada RS sprejela dne 12. 12. 2017, sklep Vlade RS, 
št. 47602-24/2017/3,

– Okvirnega finančnega sporazuma za izvajanje 
finančnega instrumenta »EKP mikroposojila za MSP 
(2014-2020)« za Vhod št. 50-62111/18,

– Okvirnega finančnega sporazuma za izvajanje 
finančnega instrumenta »EKP mikroposojila za MSP 
(2014-2020)« za Zahod št. 50-62121/18,

– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturira-
nje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list 
RS, št. 5/17),

– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. juni-
ja 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive 
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
(UL EU L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljeva-
nju: Uredba 651/2014/EU),

– Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cember 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o de-
lovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list 
Evropske unije L 352/1).

Mikrokredit, ki je predmet tega javnega razpisa, ima 
status državne pomoči de minimis, skladno z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013 ter sheme pomoči de mini-
mis, priglašene ministrstvu, pristojnemu za finance (št. 
priglasitve M003-5665493-2018/I). Predvideno trajanje 
sheme sovpada z obdobjem veljavnosti Uredbe Komisije.

Če je obrestna mera, ki vključuje vse običajne stro-
ške (provizije, nadomestila), vezane na odobritev in 
spremljanje kredita, ob odobritvi kredita nižja od ekvi-
valenta tržne obrestne mere7, se kredit obravnava kot 
pomoč de minimis.

7 Ekvivalent tržne obrestne mere pomeni referenčno 
obrestno mero, ki se določi skladno s Sporočilom Komisije 
o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer 
in diskontnih stopenj (UL C 14, 19. 1. 2008, str. 6)

Šteje se, da je pomoč de minimis dodeljena kredito-
jemalcu z dnem odobritve kredita (datum sklepa). Sklad 
s kreditno pogodbo seznani kreditojemalca o višini in 
dnevu dodelitve pomoči de minimis.

Višina pomoči de minimis, skupaj z drugo pomočjo 
de minimis, dodeljeno enotnemu podjetju s strani da-
jalcev pomoči de minimis v Republiki Sloveniji v pred-
hodnih dveh proračunskih letih in tekočem proračun-
skem letu, glede na leto odobritve kredita, ne sme pre-
seči 200.000 evrov oziroma 100.000 evrov8, če kredito-
jemalec deluje v komercialnem cestnem prevozu tovora.

8 Če kreditojemalec opravlja komercialne cestne pre-
voze tovora in tudi druge dejavnosti, se za druge dejavnosti 
lahko uporablja zgornja meja 200.000 evrov, v kolikor kredi-
tojemalec skladno z računovodskimi standardi vodi ločene 
računovodske izkaze za dejavnost komercialnega cestnega 
prevoza tovora.

14. Pravila glede obdelave osebnih podatkov
Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evrop-

skega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pro-
stem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direkti-
ve 95/46/ES (GDPR), podajamo informacije o obdelavi 
osebnih podatkov.

Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov: 
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica 
kneza Koclja 22, 2000 Maribor, tel. 02/234-12-60, sple-
tna stran: www.podjetniskisklad.si, e-naslov: info@pod-
jetniskisklad.si.

Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo 
osebnih podatkov: tel. 02/234-12-51, elektronska pošta: 
gdpr@podjetniskisklad.si.
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Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov: za 
namen izvajanja tega javnega razpisa se obdelujejo 
osebni podatki, kot so ime in priimek, telefonska šte-
vilka, elektronska pošta, osebni podatki, potrebni za 
preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma 
ter ostali osebni podatki v zvezi s finančno transakcijo 
končnega upravičenca.

Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov: 
javni razpis in namen sklenitve pogodbenega razmerja.

Uporabniki osebnih podatkov: uporabniki osebnih 
podatkov so Sklad, ministrstva, nadzorni organi, inšpek-
cije, revizijske družbe in računsko sodišče.

Pravice posameznika
S pisno zahtevo, poslano na Javni sklad Repu-

blike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 
2000 Maribor ali na elektronski naslov gdpr@podjetni-
skisklad.si, lahko vlagatelj/kreditojemalec zahteva do-
stop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev 
obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi 
podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva 
prenos podatkov.

Če vlagatelj/kreditojemalec meni, da se njegovi 
osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdeluje-
jo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo 
osebnih podatkov, ima pravico do vložitve pritožbe pri 
Informacijskemu pooblaščencu.

Hramba osebnih podatkov: vse osebne podatke bo 
Sklad hranil 2 leti od zaključenega javnega razpisa ozi-
roma v primeru sklenitve pogodbe 10 let po prenehanju 
pogodbenega razmerja.

Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo 
državo in mednarodno organizacijo:

Osebni podatki se bodo prenašali v institucije EU 
– EIF in ali EK.

Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje dr-
žave.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

 Ob-1792/19
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v na-

daljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za 
knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 
40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javne-
ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 
56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi 
postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja 
knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o stro-
kovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja Javni raz-
pis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost 
iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2019 (v 
nadaljevanju: JR5–ŠTIPENDIJE–2019).

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na 
spletni strani www.jakrs.si.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave ob-
vestila v Uradnem listu RS dne 5. 4. 2019 in se izteče 
dne 6. 5. 2019.

Javna agencija za knjigo RS

 Ob-1793/19
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v 

nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agen-
ciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresni-
čevanju 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), Pra-

vilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega 
razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) 
ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za 
knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) 
objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projektov 
na področju prevodov v tuje jezike za leto 2019 (v 
nadaljevanju: JR6–P–2019).

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na 
spletni strani www.jakrs.si.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave ob-
vestila v Uradnem listu RS dne 5. 4. 2019 in se izteče 
dne 15. 5. 2019.

Javna agencija za knjigo RS

 Ob-1794/19
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v na-

daljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za 
knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 
40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javne-
ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 
56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi 
postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja 
knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o stro-
kovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja Javni raz-
pis za izbor kulturnih projektov na področju izda-
janja slovenskih avtorjev v nemškem jeziku za leto 
2019 (v nadaljevanju: JR7–INJ–2019).

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na 
spletni strani www.jakrs.si.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave ob-
vestila v Uradnem listu RS dne 5. 4. 2019 in se izteče 
dne 15. 5. 2019.

Javna agencija za knjigo RS

 Ob-1839/19
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; v na-
daljevanju: ZUJIK), prvega odstavka 11. člena Zako-
na o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – 
ZUJF, 19/14 – odl. US, 63/16 in 31/18; v nadaljevanju: 
ZUIJK), prvega in tretjega odstavka 3. člena, drugega 
odstavka 7. člena, drugega odstavka 42. člena ter pr-
vega odstavka 51. člena Pravilnika o izvedbi postopka 
izbire projektov in programov, pogojih in merilih za izbor 
projektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, 
vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem po-
godb Slovenskega filmskega centra, javne agencije 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/17), Sloven-
ski filmski center, javna agencija Republike Slovenije 
objavlja naslednja javna razpisa (v nadaljevanju: javna 
razpisa):

– Redni letni javni razpis za sofinanciranje rea-
lizacije projektov slovenskih celovečernih prvencev 
za leto 2019

– Redni letni javni razpis za sofinanciranje rea-
lizacije slovenskih celovečernih filmskih projektov 
za leto 2019.

Besedilo navedenih javnih razpisov bo od dne 9. 4. 
2019 dalje objavljeno na spletnem mestu Slovenskega 
filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije: 
www.sfc.si, v zavihku javni razpisi.

Slovenski filmski center,  
javna agencija Republike Slovenije
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Št. 190007/2019/2 Ob-1821/19

Na podlagi 12. in 45. člena Zakona o športu (Uradni 
list RS, št. 29/17), Letnega programa športa v Republi-
ki Sloveniji za leto 2019, št. 6712-2/2019/1 z dne 6. 3. 
2019, podpisane pogodbe o polletnem sofinanciranju 
dejavnosti Zavoda za šport Republike Slovenije Pla-
nica v letu 2019, C3330-19-406001, objavlja Zavod za 
šport RS Planica

javni razpis
za sofinanciranje področne koordinacije interesnih 

programov prostočasne športne vzgoje otrok  
in mladine v šolskem letu 2019/20

1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika oziro-
ma naročnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 
1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje področ-
ne koordinacije interesnih programov prostočasne špor-
tne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2019/20 (so-
financira se področno koordinacijo tistih programov, ki 
bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020), 
in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih 
interesnih programov: gibalni/športni program Mali son-
ček, športni program Zlati sonček, športni program Krpan, 
program Naučimo se plavati, program Šolska športna 
tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti čas.

Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral področno 
koordinacijo interesnih programov prostočasne špor-
tne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2019/20 
v 16 področnih centrih (PC), ki so sestavljeni iz občin 
tistega področja, in sicer:

1. PC Gorenjska (Kranj, Cerklje na Gorenjskem, 
Naklo, Preddvor, Šenčur, Radovljica, Bled, Gorje, Bo-
hinj, Jesenice, Kranjska Gora, Tržič, Škofja Loka, Go-
renja vas - Poljane, Železniki, Žiri, Žirovnica, Jezersko).

2. PC Goriška (Nova Gorica, Brda, Kanal ob 
Soči, Miren - Kostanjevica, Šempeter - Vrtojba, Renče 
- Vogrsko, Tolmin, Bovec, Kobarid, Ajdovščina, Vipava, 
Idrija, Cerkno).

3. PC Dolenjska (Novo mesto, Šentjernej, Šen-
trupert, Straža, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, 
Mokronog - Trebelno, Črnomelj, Semič, Metlika, Dolenj-
ske Toplice, Mirna, Mirna Peč, Žužemberk).

4. PC Grosuplje (Ribnica, Loški Potok, Kočevje, 
Kostel, Osilnica, Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica, 
Brezovica, Log - Dragomer, Ig, Škofljica, Velike Lašče, 
Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Sodražica).

5. PC Koroška (Ravne na Koroškem, Prevalje, 
Črna na Koroškem, Mežica, Muta, Podvelka, Ribnica na 
Pohorju, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Dravograd, Slovenj 
Gradec, Mislinja).

6. PC Notranjska (Postojna, Pivka, Logatec, 
Cerknica, Loška Dolina, Ilirska Bistrica, Bloke, Vrhnika, 
Borovnica).

7. PC Obala (Koper, Izola, Piran, Sežana, Diva-
ča, Hrpelje - Kozina, Komen, Ankaran).

8. PC Ljubljana (Ljubljana - mesto, Dol pri Lju-
bljani).

9. PC Domžale (Medvode, Vodice, Domžale, 
Lukovica, Mengeš, Moravče, Kamnik, Trzin, Komenda).

10. PC Maribor (Maribor, Duplek, Rače - Fram, 
Starše, Pesnica, Kungota, Šentilj, Ruše, Lenart, Sve-
ta Trojica v Slovenskih Goricah, Benedikt, Cerkvenjak, 
Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Hoče - Sliv-
nica, Miklavž na Dravskem Polju, Lovrenc na Pohorju, 
Selnica ob Dravi).

11. PC Podravje (Ptuj, Destrnik, Trnovska vas, 
Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Vi-

dem, Zavrč, Ormož, Sveti Tomaž, Središče ob Dra-
vi, Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, Sveti Andraž 
v Slovenskih Goricah, Žetale, Markovci, Cirkulane, Haj-
dina, Oplotnica, Podlehnik).

12. PC Pomurje (Murska Sobota, Beltinci, Can-
kova, Tišina, Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci, Kuzma, 
Moravske Toplice, Puconci, Rogaševci, Lendava, Čren-
šovci, Kobilje, Odranci, Turnišče, Ljutomer, Gornja Rad-
gona, Apače, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Velika 
Polana, Grad, Dobrovnik, Križevci, Razkrižje, Veržej).

13. PC Celje (Celje, Vojnik, Štore, Laško, Slo-
venske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur, Žalec, Šmarje 
pri Jelšah, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Roga-
tec, Bistrica ob Sotli, Dobje, Dobrna, Braslovče, Polzela, 
Prebold, Tabor, Vransko).

14. PC Velenje (Velenje, Šmartno ob Paki, Mo-
zirje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Na-
zarje, Solčava, Šoštanj).

15. PC Zasavje (Litija, Trbovlje, Hrastnik, Zagorje 
ob Savi, Šmartno pri Litiji).

16. PC Posavje (Krško, Kostanjevica ob Krki, 
Sevnica, Brežice, Radeče).

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji:
– športna društva in športne zveze, registrirane 

v Republiki Sloveniji;
– zavodi za šport ustanovljeni skladno s 44. členom 

Zakona o športu;
– zasebni športni delavci;
– lokalne skupnosti.
Vloga prijavitelja mora zajemati področno koordi-

nacijo vseh interesnih programov prostočasne športne 
vzgoje otrok in mladine, iz prvega odstavka druge točke 
javnega razpisa. Vloga, ki ne bo zajemala koordinacije 
vseh interesnih programov prostočasne športne vzgoje 
otrok in mladine, bo izločena iz nadaljnjega postopka in 
s sklepom zavržena.

Zavod za šport RS Planica bo pri vsakem področ-
nem centru sofinanciral:

– enega vodjo področnega centra,
– enega koordinatorja za interesne programe Mali 

sonček, Zlati sonček in Krpan,
– enega koordinatorja za interesni program Nauči-

mo se plavati,
– enega koordinatorja za interesni program Šolska 

športna tekmovanja in prireditve za osnovne šole in 
srednje šole (koordinatorja za srednje šole se ne sofi-
nancira na PC Zasavje, PC Domžale, PC Grosuplje, PC 
Notranjska, PC Posavje),

– enega koordinatorja za interesni program Hura, 
prosti čas.

Prijavitelj mora v vlogi imenovati fizične osebe (vod-
jo/koordinatorje), ki bodo skrbeli za področno koordina-
cijo programov iz prejšnjega odstavka. Ista oseba je lah-
ko vodja in/ali koordinator pri več interesnih programih 
v vlogi, pri čemer mora biti iz prijave na javni razpis to 
natančno razvidno.

4. Javni razpis obsega naslednjo razpisno doku-
mentacijo

Javni razpis za sofinanciranje področne koordina-
cije interesnih programov prostočasne športne vzgoje 
otrok in mladine v šolskem letu 2019/20;

– Javni razpis za sofinanciranje področne koordina-
cije interesnih programov prostočasne športne vzgoje 
otrok in mladine v šolskem letu 2019/20;

– Razpisno dokumentacijo za sofinanciranje stro-
kovne priprave in področne koordinacije programa šol-
skih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 
2019/20;
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– Razpisni obrazci za oddajo prijave na javni razpis;
– Predlog pogodbe za področno koordinacijo za 

šolsko leto 2019/20.
Naloge vodje PC in koordinatorjev ter navodila za 

pripravo vloge bodo podrobneje urejene v Razpisni do-
kumentaciji, ki bo objavljena na spletni strani naročnika, 
z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije.

Formalno popolna vloga prijavitelja na razpis mora 
vsebovati;

– Izpolnjene podpisane in žigosane razpisne obraz-
ce 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 9. Prijavitelj po roku, ki je določen 
za oddajo vloge, z navedenimi razpisnimi obrazci ne bo 
mogel več dopolnjevati.

– Izpolnjen podpisan in žigosan razpisni obrazec 7 
ni obvezen. Prijavitelj po roku, ki je določen za oddajo 
vloge, vloge s tem razpisnim obrazcem ne bo mogel 
več dopolnjevati.

– Izpolnjen podpisan in žigosan razpisni obrazec 8 
ni obvezen. Prijavitelj po roku, ki je določen za oddajo 
vloge, vloge s tem razpisnim obrazcem ne bo mogel 
več dopolnjevati.

– Parafirano pogodbo za sofinanciranje področne 
koordinacije interesnih programov prostočasne športne 
vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2019/20.

5. Merila za izbor
V primeru, da sta za sofinanciranje področne ko-

ordinacije interesnih programov prostočasne športne 
vzgoje otrok in mladine področnega centra, oddani vsaj 
dve vlogi, ki sta uvrščeni v fazo vrednotenja vlog, se 
vloge ovrednoti na podlagi naslednjih meril:

Merila za izbor vodje področnega centra.

merilo opis merila kriterij točke

1
Izkušenost vodje PC na področju izvajanja programov prostočasne 
športne vzgoje otrok in mladine in/ali dodatnih podobnih programov 
(razpisni obrazec 8)

Izvajanje področne 
koordinacije 2018/19*

NE 0
DA 10

Vodenje podobnih 
programov

NE 0
DA 10

2 Kakovost ponudbe (razpisni obrazec 1)
Opredeljene naloge in cilji NE 0

DA 20

Finančni načrt NE 0
DA 10

3 Soglasje prijavitelju h koordinaciji področnega centra s strani lokalnih 
skupnosti (razpisni obrazec 7) Soglasje k koordinaciji NE 0

DA 20
*Vodja že vodi PC in/ali koordinira interesne programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem 

letu 2018/19 na podlagi sklenjene pogodbe z Zavodom za šport RS Planica.

Pojasnilo h kriteriju »Soglasje prijavitelju h koor-
dinaciji področnega centra s strani lokalnih skupnosti« 
3. merila za izbor vodje področnega centra: Vloga pri-
javitelja se v fazi vrednotenja ovrednoti z 20 točkami ne 
glede na število priloženih soglasji lokalnih skupnosti 
(občin) k koordinaciji (razpisni obrazec 7).

Merila za izbor koordinatorjev pri posameznem interesnem programu.

merilo opis merila kriterij točke

1
Izkušenost koordinatorja pri posameznem interesnem programu na 
področju izvajanja programov prostočasne športne vzgoje otrok in 
mladine in/ali dodatnih podobnih programov (razpisni obrazec 8)

Izvajanje področne 
koordinacije 2018/19*

NE 0
DA 10

Vodenje podobnih 
programov

NE 0
DA 10

2 Kakovost ponudbe (razpisni obrazci 2–6)

Opredeljene naloge in 
cilji

NE 0
DA 20

Finančni načrt NE 0
DA 10

*Koordinator že vodi PC in/ali koordinira interesne programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šol-
skem letu 2018/19 na podlagi sklenjene pogodbe z Zavodom za šport RS Planica.
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Za izvajanje področne koordinacije interesnih pro-
gramov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, bo 
izbran in sofinanciran tisti prijavitelj, katerega vloga bo 
v fazi vrednotenja ovrednotena z višjim številom točk.

V primeru, da sta za sofinanciranje področne ko-
ordinacije interesnih programov prostočasne športne 
vzgoje otrok in mladine istega področnega centra, dve 
vlogi, v fazi vrednotenja, ovrednoteni z istim številom 
točk, bo izbran tisti prijavitelj, ki ima v vlogi prilože-
no večje število soglasji h koordinaciji s strani lokalnih 
skupnosti (občin), ki spadajo v območje PC (Razpisni 
obrazec 7). V kolikor imata dve ali več vlog priloženo 
soglasje iste lokalne skupnosti (občine), se priloženo 
soglasje v nobeni vlogi ne upošteva. Katere občine spa-
dajo v posamezni poročni center je razvidno iz 2. točke 
javnega razpisa.

V primeru, da je za sofinanciranje področne koordi-
nacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje 

otrok in mladine področnega centra, v fazo vrednotenja 
uvrščena le ena vloga, se vloge ne ovrednoti, pač pa 
izda sklep o izboru.

Največje možno skupno število točk, s katerimi se 
lahko ovrednoti vlogo prijavitelja za področno koordina-
cijo področnega centra, je 320.

6. Višina sofinanciranja področne koordinacije inte-
resnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in 
mladine v šolskem letu 2019/20, po področnih centrih

Razpisana sredstva se razdelijo na osnovi velikosti 
področnega centra, pri čemer se upošteva število vrtcev, 
osnovnih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom in 
srednjih šol v posameznem področnem centru. Področni 
centri so razdeljeni v tri skupine.

Razpisana sredstva v skupni višini 56.930,00 EUR, 
ki jih prejmejo, na podlagi meril iz 5. točke »Merila za 
izbor«, izbrani izvajalci področne koordinacije (področni 
centri), se razdelijo na naslednji način:

Področni centri

Znesek (EUR)* izplačljiv 
ob predložitvi letnih delovnih 
načrtov PC za vsak program 

posebej

Znesek (EUR)* 
izplačljiv po oddaji 

zaključnega poročila

Skupaj znesek na 
posamezni PC

1 Ljubljana, Maribor, Celje, 
Pomurje, Gorenjska, Dolenjska 1.150,00 2.680,00 3.830,00

2 Goriška, Podravje, Obala, 
Posavje, Notranjska 1.050,00 2.460,00 3.510,00

3 Grosuplje, Domžale, Koroška, 
Velenje, Zasavje 990,00 2.290,00 3.280,00

* Znesek sofinanciranja področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine 
v šolskem letu 2019/20 po posameznem področnem centru.

7. Skupna višina razpisanih sredstev javnega raz-
pisa je: 56.930,00 EUR.

8. Sredstva bodo porabljena v skladu s terminskim 
planom iz šeste točke razpisa.

Naročnik in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo (pri-
loga javnemu razpisu) o sofinanciranju področne ko-
ordinacije interesnih programov prostočasne športne 
vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2019/20, skladno 
s 6. točko javnega razpisa, podrobneje dogovorila obseg 
in dinamiko sofinanciranja.

9. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: 
vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Za-
vod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, 
do najkasneje 19. 4. 2019. Vloge, ki ne bodo oddane 
pravočasno, bodo s sklepom zavržene. Šteje se, da je 
vloga oddana pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji 
dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporoče-
no pošiljko ali do 12. ure oddana na Zavod za šport 
RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Vloga mora 
biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora 
biti na sprednji strani označen z napisom »ne odpiraj – 
koordinacija PC 2019/20«. Na hrbtni strani ovitka mora 
biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti 
dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in pri-
logami v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. 
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki 
so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz na-
daljnjega postopka in s sklepom zavržene. V primeru, 
da vloga ni označena, kot je to zahtevano v tej točki, 
naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje vloge ali 
za založitev vloge.

10. Oddana vloga na razpis: mora vsebovati iz-
polnjene, podpisane in ožigosane razpisne obrazce za 
prijavo na razpis.

11. Datum odpiranja vlog
Za odpiranje prijav je zadolžena strokovna komisija, 

imenovana s strani naročnika. Strokovna komisija bo 
začela odpirati vloge 19. 4. 2019. Zaradi pričakovanega 
velikega števila prijav, odpiranje ne bo javno. Na odpi-
ranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo popol-
nost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je nepopolna, bo 
strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno 
pozvala k dopolnitvi vloge roku 5 dni od prejema pisnega 
poziva. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati tistih 
delov prijave, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno 
razvrstitev njegove prijave glede na preostale prijave, 
ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve sredstev. 
Nepopolne vloge, katere prijavitelj ne dopolni v skladu 
s pozivom za dopolnitev vloge, bodo izločene iz nadalj-
njega postopka in s sklepom zavržene.

Vloga, ki je oddana pravočasno, je popolna ter 
prijavitelj izpolnjuje pogoje iz 3. točke razpisa, se uvrsti 
v fazo vrednotenja vlog, kjer se le-ta ovrednoti skladno 
s 5. točko »Merila za izbor«.

12. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obvešče-

ni v roku 30 dni od skrajnega roka za oddajo vlog. Izbra-
nim prijaviteljem naročnik posreduje sklepe o izboru in jih 
pozove k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 8 de-
lovnih dni od prejema poziva ne odzove na podpis po-
godbe, se šteje, da je umaknil vlogo. Seznam izvajalcev 
področne koordinacije se objavi na spletni strani zavoda.
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Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila 
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravi-
čeno niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od prejema 
sklepa vložijo pritožbo. Pritožba mora natančno opre-
deliti razloge, zaradi katerih je vložena. O pritožbi zoper 
sklep odloča stvarno pristojen organ. Vložena pritožba 
ne zadrži izvršitve sklepa o izboru.

13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresi-
rani dvignejo razpisno dokumentacijo: celotna razpisna 
dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.
zsrs-planica.si/ in www.sportmladih.net. Dodatne infor-
macije lahko prijavitelji dobijo na Zavodu za šport RS 
Planica, Boštjan Vintar (tel. 01/434-23-96, 051/648-051, 
e-pošta: bostjan.vintar@sport.si), najkasneje tri dni pred 
potekom roka za oddajo vlog. Zastavljena vprašanja in 
odgovori se objavijo na spletni strani. Oddana vloga 
prijavitelja na razpisu mora vsebovati izpolnjene, podpi-
sane (podpis odgovorne osebe prijavitelja) in ožigosane 
razpisne obrazce za prijavo na razpis. Podpisane in oži-
gosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu 
z 9. točko razpisa.

Zavod za šport RS Planica

Št. 410-0001/2019-4 Ob-1790/19
Na podlagi Pravilnika o spodbujanju zaposlova-

nja v Občini Divača v obdobju 2014–2020 (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 18/14 in 29/15), Pravilni-
ka o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
določil Odloka o proračunu Občine Divača za leto 
2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/19), Za-
kona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, 
št. 37/04) in odločitve Komisije za izpeljavo postopka 
javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov spodbuja-
nja zaposlovanja v Občini Divača za leto 2019, Občina 
Divača objavlja

javni razpis
za sofinanciranje ukrepov spodbujanja 

zaposlovanja v Občini Divača za leto 2019
1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 

6215 Divača.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih 

sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zapo-
slovanja v Občini Divača, in sicer:

– sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stro-
škov dela (Ukrep 2) in

– sofinanciranje samozaposlitev za kritje dela stro-
škov za realizacijo samozaposlitve (Ukrep 3).

3. Upravičenci do finančnih pomoči in pogoji, ki jih 
morajo izpolnjevati

Ukrep 2
Za ukrep spodbujanja novih zaposlitev so upravi-

čenci gospodarske družbe v skladu z zakonom, ki ureja 
gospodarske družbe, zadruge ter samostojni podjetniki 
posamezniki, ki:

– imajo poslovni sedež ali podružnico (poslovno 
enoto) na območju občin: Divača, Sežana, Hrpelje - Ko-
zina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Pivka, 
Postojna, Ilirska Bistrica, Koper in zaposlujejo za namen 
opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju 
navedenih občin,

– so na dan prijave registrirani za opravljanje dejav-
nosti v Republiki Sloveniji,

– na dan prijave niso v stečajnem postopku, po-
stopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v li-
kvidaciji,

– na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja 
po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah,

– imajo poravnane vse davke in druge obvezne 
dajatve v Republiki Sloveniji in

– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti 
do Občine Divača,

– so v letu razpisa zaposlili brezposelne osebe za 
polni delovni čas za najmanj eno leto ali bodo v roku 
30 dni od prejema sklepa o odobritvi sredstev zaposlili 
brezposelno osebo za polni delovni čas za najmanj eno 
leto. Oseba, ki se zaposli, mora biti državljan Republike 
Slovenije, imeti stalno prebivališče na območju Občine 
Divača in je prijavljena na ZRSZ zaporedoma vsaj 3 me-
sece pred oddajo vloge.

Do pomoči po pravilu »de minimis« niso upravičeni:
a. prejemniki iz sektorjev ribištva in ribogojstva,
b. prejemniki za primarno kmetijsko pridelavo,
c. prejemniki iz dejavnosti tovornega prometa za 

nabavo vozil za cestni prevoz.
Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe doma-

čega blaga pred rabo uvoženega.
Ukrep 3
Za ukrep spodbujanja samozaposlitev so upravi-

čenci brezposelne osebe, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno bivališče na območju Občine Divača,
– so v letu razpisa najmanj en mesec pred oddajo 

vloge prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za za-
poslovanje ali pa še niso v letu razpisa odprli dejavnosti 
in so prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za za-
poslovanje in bodo v roku najkasneje 30 dni od prejema 
sklepa o odobritvi sredstev realizirali samozaposlitev,

– imajo poravnane vse davke in druge obvezne 
dajatve v Republiki Sloveniji,

– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti 
do Občine Divača.

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci
Za Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev:
– imajo registriran sedež ali poslovno enoto na ob-

močju občin: Divača, Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen, 
Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Pivka, Postojna, Ilir-
ska Bistrica, Koper, vsaj eno leto pred oddajo vloge na 
javni razpis,

– najkasneje v roku 30 dni od prejema sklepa o odo-
britvi sredstev zaposlijo brezposelne osebe oziroma so 
to osebo zaposlili v letu razpisa, za polni delovni čas za 
najmanj eno leto, ki so državljani Republike Slovenije, 
imajo stalno prebivališče na območju Občine Divača in 
so prijavljeni na ZRSZ zaporedoma vsaj 3 mesece pred 
oddajo vloge.

Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev:
– upravičenec ni imel registrirane dejavnosti vsaj 

eno leto pred oddajo vloge,
– sredstva lahko upravičenec pridobi za naslednje 

oblike samozaposlitve: samozaposlitev kot direktor ozi-
roma poslovodna oseba, oziroma kot zaposlena oseba 
če je lastnik ali solastnik ali zaposlen v novoustanovljeni 
gospodarski družbi (zavarovalna podlaga 040 + 112, 
oziroma 001) ter pridobitev statusa samostojnega pod-
jetnika posameznika – s.p. (zavarovalna podlaga 005),

– realizira samozaposlitev na območju Občine Di-
vača (poslovni prostor in sedež morata biti na območju 
Občine Divača),

– dejavnost se mora izvajati na območju Občine 
Divača vsaj 1 leto po realizaciji samozaposlitve,

– najkasneje v roku 30 dni od prejema sklepa 
o odobritvi sredstev realizira samozaposlitev ali pa je 
v letu razpisa že realiziral samozaposlitev pod pogojem, 
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da je bil pred tem najmanj en mesec prijavljen na Zavo-
du Republike Slovenije za zaposlovanje.

5. Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis
Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2019, ki 

je na razpolago na proračunski postavki 10039001 – 
Povečanje zaposljivosti (10000200 – Subvencioniranje 
delovnih mest – tekoče leto) znaša 13.300,00 EUR, od 
tega za:

– Ukrep 2: spodbujanje novih zaposlitev v okvirni 
višini 2.659,89 EUR in

– Ukrep 3: spodbujanje samozaposlitev v okvirni 
višini 10.640,11 EUR.

Sredstva se lahko prerazporedijo med posamezni-
mi ukrepi glede na število upravičencev in višino zahte-
vanih sredstev ter razpoložljivih sredstev.

6. Višina finančne pomoči in upravičeni stroški so-
financiranja

Finančne pomoči na podlagi tega pravilnika se do-
deljujejo skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 
z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije po pomoči »de minimis« 
(OJ L352/2013).

Višina »de minimis« pomoči, dodeljena enotnemu 
podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju 
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in 
namen pomoči. V primeru podjetij, ki delujejo v ko-
mercialnem tovornem prevozu pa znaša zgornja do-
voljena meja pomoči 100.000 EUR, v obdobju zadnjih 
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen 
pomoči.

Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med 
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov drugega podjetja,

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati ve-
čino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega or-
gana drugega podjetja,

– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu,

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega pod-
jetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali druž-
beniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino gla-
sovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega 
podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz zgornjih 
točk tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, 
prav tako velja za enotno podjetje.

Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel 
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni 
znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih inten-
zivnosti državnih pomoči.

Prejemnika se pisno obvesti, da je pomoč dodelje-
na po pravilu »de minimis«.

Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti 
izjavo o:

– že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z na-
vedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v rele-
vantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč,

– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za 
iste upravičene stroške.

Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti 
tudi seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan.

Upravičeni stroški sofinanciranja za Ukrep 2 – 
spodbujanje novih zaposlitev so stroški za kritje dela 
stroškov plač.

Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev pa so 
upravičeni stroški sofinanciranja stroški za realizacijo 

samozaposlitve, ki so stroški povezani z izvajanjem 
dejavnosti, in sicer: kritje obveznih prispevkov za soci-
alno varnost, računovodskih storitev, nakup obratovalnih 
sredstev, svetovalne storitve in druge materialne stroške 
in storitve.

Višina sredstev sofinanciranja znaša:
– za Ukrep 2 – spodbujanja novih zaposlitev 

2.659,89 EUR ter
– za Ukrep 3 – spodbujanja samozaposlitev 

2.659,89 EUR.
Sredstva se dodelijo v enkratnem znesku.
Možna je prerazporeditev sredstev med ukrepoma, 

v kolikor bi na posameznem ukrepu ostala sredstva, na 
drugem ukrepu pa bi primanjkovala sredstva (odvisno 
od števila prispelih vlog za posamezen ukrep).

Za kritje upravičenih stroškov mora upravičenec 
v roku 20 dni od podpisa pogodbe predložiti naslednjo 
dokumentacijo za izplačilo:

a. za Ukrep 2 – ukrep novih zaposlitev:
– zahtevek za izplačilo ter seznam zaposlenih,
– fotokopije pogodbe o zaposlitvi,
– fotokopije obrazca prijave v zavarovanje (obr. M-1)
b. za Ukrep 3 – ukrep spodbujanja samozaposlitve:
– zahtevek za izplačilo,
– fotokopije dokazil o registraciji dejavnosti, in sicer 

dokazilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (Ajpes),
– fotokopijo obrazca prijave v zavarovanje (obr. M-1).
7. Merila za izbor končnih prejemnikov
Za Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca – bonite-

tna ocena (se priloži naknadno po zaprosilu naročnika),
– zaposlitev za nedoločen čas,
– dolgotrajno brezposelna oseba (prijavljena na za-

vodu več kot leto dni),
– invalid, ki dokazuje invalidnost na podlagi odločbe 

pristojnega organa,
– brezposelna oseba starejša od 50 let,
– mladi do vključno 29 let,
– zaposlitev več oseb.
Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev:
– starost samozaposlene osebe,
– stopnja invalidnosti,
– osebe, ki so težje zaposljive,
– število mesecev brezposelnosti,
– tržni potencial ideje.
Sredstva bodo prejeli tisti upravičenci, ki bodo na 

podlagi meril pridobili najvišje število točk oziroma do 
porabe razpisanih sredstev. Merila za posamezne ukre-
pe se nahajajo v razpisni dokumentaciji, ki je objavlje-
na na spletni strani Občine Divača na naslovu www.
divaca.si.

Rok za predložitev vlog je do 20. 5. 2019 do 12. ure.
8. Način prijave
Vlagatelji se prijavijo na javni razpis s pomočjo 

obrazca »Vloga na javni razpis za sofinanciranje ukre-
pov spodbujanja zaposlovanja v Občini Divača za leto 
2019«. Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih mestih pod-
pisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne 
priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni doku-
mentaciji.

Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis, 
obrazec za prijavo na razpis, izjave in vzorec pogod-
be, se dvigne v sprejemni pisarni. Razpis in obrazci so 
dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Divača: 
http://www.divaca.si.

Vloge z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo vlaga-
telji v zaprti kuverti na naslov: Občina Divača, Kolodvor-
ska ulica 3a, 6215 Divača.
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Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem me-
stu napis:

Ne odpiraj, vloga na javni razpis spodbujanje zapo-
slovanja v Občini Divača za leto 2019 – samozaposlitev 
(če gre za samozaposlitev)

oziroma
Ne odpiraj, vloga na javni razpis spodbujanje zapo-

slovanja v Občini Divača za leto 2019 – nova zaposlitev 
(če gre za zaposlitev brezposelne osebe).

Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in 
polni naslov vlagatelja. Kot pravočasne vloge se štejejo 
vloge, oddane do vključno zadnjega dne roka za predlo-
žitev vlog osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času 
ali oddane priporočeno po pošti. V primeru, da vlagatelj 
pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga 
v svoji kuverti.

9. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi 

pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom 
župana, se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od pote-
ka roka za predložitev vlog na razpis.

Odpiranje vlog ni javno.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpol-

njene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prepozno 
prispele vloge komisija ne bo obravnavala in bodo neod-
prte vrnjene pošiljatelju.

V primeru formalno nepopolne vloge komisija 
v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 
8 dni od prejetega poziva dopolni vlogo. Komisija lahko 
zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih 
podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge do-
kumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki 
v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s skle-
pom zavržene.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh ob-
veznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.

Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih 
vlog ter preverila izpolnjevanje pogojev. Po preveritvi 
izpolnjevanja pogojev bo pripravila predlog prejemnikov 
in ne-prejemnikov finančnih pomoči in razdelitev razpi-
sanih sredstev ter ga skupaj z zapisnikom predložila 
direktorju občinske uprave oziroma osebi, ki je od pred-
stojnika pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi 
sredstev.

Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa 
najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja vlog.

10. Izbor in višina sredstev
Upravičencem bo posredovan sklep in poziv k pod-

pisu pogodbe.
Zoper sklep o dodelitvi oziroma ne-dodelitvi je mo-

žna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena 
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi 
upravičenci. Predmet pritožbe ne morejo biti postavlje-
na merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan. 
Z izbranimi upravičenci bodo sklenjene pogodbe o so-
financiranju.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vla-
gatelji na Občinski upravi Občine Divača, Kolodvorska 
ulica 3a, 6215 Divača, kontaktna oseba je Nataša Ma-
carol, tel. 05/73-10-938.

Občina Divača

Št. 410-0002/2019-4 Ob-1791/19
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 

razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini 
Divača za programsko obdobje 2015–2020 (Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 20/2016 – uradno prečišče-
no besedilo), Odloka o proračunu Občine Divača za 
leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 14/19) 
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 Občina Divača

javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje  
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja  

v Občini Divača za leto 2019
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-

pisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje 
ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva 
ter podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodelje-
vanju pomoči, in sicer skladno z Uredbo komisije (ES) 
št. 702/2014 državne pomoči za skupinske izjeme in 
Uredbo komisije (ES) št. 1407/2013 pomoči »de mini-
mis«.

2. Okvirna višina sredstev
Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2019, 

ki je na razpolago na proračunski postavki 11000103 
– Sredstva za pospeševanje kmetijstva in gozdarstva 
po razpisu »državne pomoči« znaša 30.000,00 EUR, 
od tega za:

UKREPI SOFINANCIRANJA OKVIRNA VIŠINA 
SREDSTEV

DELEŽ

UKREPI PO SKUPINSKIH IZJEMAH (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) 27.000,00 EUR 50 %
Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – podukrep Posodabljanje 
kmetijskih gospodarstev

17.000 EUR 50 %

Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – podukrep Urejanje 
kmetijskih zemljišč in pašnikov

10.000 EUR 50 %

UKREPI PO DE MINIMIS POMOČI (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013) 3.000 EUR 100 %
Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev 3.000 EUR 100 %

V kolikor bodo pri posameznem ukrepu sredstva 
ostala neporabljena, se lahko prosta sredstva prenesejo 
na ukrep, kjer bo prispelo večje število vlog od razpolo-
žljivih sredstev. V kolikor bo glede na število vlog in odo-
breno višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev 
za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem 
dodeljena sredstva sorazmerno znižala.
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Najvišji znesek, ki ga v okviru javnega razpisa za 
leto 2019 lahko prejme posamezen upravičenec, je:

3.000,00 EUR za Pomoč za naložbe v opredmetena 
ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – podukrep 
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,

3.000,00 EUR za Pomoč za naložbe v opredmetena 
ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – podukrep 
Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov in

3.000,00 EUR za ukrep Pokrivanje operativnih stro-
škov transporta iz odročnih krajev.

3. Merila za dodelitev sredstev: komisija bo opravila 
izračun zneska pomoči posameznemu upravičencu na 
podlagi vseh podanih vlog upravičencev na posamezen 
ukrep in razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep. 
Upoštevali se bodo upravičenci, ki izpolnjujejo vse raz-
pisne pogoje.

4. Splošna določila
4.1. Splošna določila:
1. Pomoč se lahko dodeli upravičencem, ki so 

opredeljeni v okviru posameznega ukrepa in so skla-
dni s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Divača za 
programsko obdobje 2015–2020.

2. Upravičenec mora imeti za nakazilo dodeljenih 
sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.

3. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega 
razpisa, mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila pod-
laga za odobritev pomoči po javnem razpisu, še 10 let 
od datuma prejema sredstev.

4. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih 
sredstvih za iste upravičene stroške oziroma izjavo, da 
ni prejel oziroma ne prejema oziroma ni v postopku pri-
dobivanja sredstev za iste upravičene stroške iz drugih 
javnih sredstev (državnih ali evropskih).

5. Pomoči se ne dodeli za davek na dodano vre-
dnost.

6. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjek-
ti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine 
Divača in do države.

7. Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je nava-
jal neresnične podatke, se sredstev ne odobri.

8. V primeru nenamenske porabe sredstev, mora 
prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakoni-
timi zamudnimi obrestmi. Za nenamensko porabo sred-
stev šteje, da: so bila dodeljena sredstva delno ali v ce-
loti nenamensko porabljena; je upravičenec za katerikoli 
namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke; 
je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pri-
dobil finančna sredstva. Prejemnik izgubi tudi pravico do 
pridobitve drugih sredstev po Pravilniku o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja 
v Občini Divača za programsko obdobje 2015–2020 za 
naslednje leto ali dve po presoji komisije.

4.2. Splošna določila, ki se nanašajo na državne 
pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi 
Uredbe komisije (EU) številka 702/2014):

1. Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi Ured-
be Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, 
ki so:

– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na 
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je 
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo 
z notranjim trgom;

– podjetja v težavah.
2. Določbe o pomoči po tem razpisu se ne upo-

rabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 za:

– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje 
države ali države članice, in sicer če je pomoč neposre-
dno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe do-
mačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.

3. Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se 
pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč 
ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predlože-
na pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.

4. Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, 
določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najviš-
jih zneskov pomoči, določenih v Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014, ne glede na to, ali se podpora za projekt 
ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali 
pa se delno financira iz sredstev EU.

5. Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se de-
loma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumula-
cijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska 
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.

6. Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in 
člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo pre-
sežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta 
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

7. Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne kumulira z nobeno pomočjo »de 
minimis« v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila 
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali 
znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014.

4.3. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe 
pomoči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
številka 1407/2013):

1. Do »de minimis« pomoči v skladu z Uredbo Ko-
misije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja iz 
sektorjev:

– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije 
v naslednjih primerih:

a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih 
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne proizvajalce.

2. Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma 
z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.

3. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo 
domačih proizvodov pred uvoženimi.

4. Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, 
majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o fi-
nančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno 
prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali 
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da 
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami 
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 22 / 5. 4. 2019 / Stran 663 

5. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upra-
vičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pra-
vila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1407/2013 ne sme preseči 200.000,00 EUR (v pri-
meru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem to-
vornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 
100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali 
Unije. Pomoč »de minimis« se ne uporablja za nabavo 
vozil cestni prevoz tovora.

6. »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so 
med seboj 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 njegovi družbeni po-
godbi ali statutu;

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navede-
nega podjetja;

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) 
do (d) tega odstavka, preko enega ali več drugih 3 pod-
jetij, prav tako velja za enotno podjetje.

7. Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prve točke 
splošnih določb, ki se nanašajo za ukrepe pomoči »de mi-
nimis«, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, 
ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje upo-
rabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, se ta uredba 
uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji 
ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je loče-
vanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da 
dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe 
te uredbe, ne prejemajo pomoči »de minimis« na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013.

8. Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z dr-
žavno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali 
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, 
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenziv-
nost pomoči ali znesek pomoči.

9. Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s po-
močjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Ko-
misije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene 
v uredbi št. 360/2012.

10. Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumu-
lira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z dru-
gimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje 
(200.000 oziroma 100.000 EUR).

11. Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh »de mini-

mis«, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje pre-
jelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ali 
drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh in v teko-
čem proračunskem letu;

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) 
pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da 
z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo 
presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter inten-
zivnosti pomoči po drugih predpisih;

– pisno izjavo s seznamom podjetij, s katerimi je 
lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek 

že prejetih »de minimis« pomoči za vsa, z njim pove-
zana podjetja.

5. Ukrepi
5. A. Skupinske izjeme
5. A. 1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neo-

predmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zve-
zi s primarno kmetijsko proizvodnjo

1. Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od na-
slednjih ciljev:

– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti 
kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stro-
škov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo 
proizvodnje;

– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer 
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba 
presega veljavne standarde Unije;

– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, pove-
zane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetij-
stva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, koma-
sacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem 
z energijo in vodo.

2. Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in 

letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih 

zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo 

pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od 
začetka njihovega delovanja;

– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 
dokumentacije;

– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 

Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem 
prestrukturiranja vinogradov;

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
3. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za 

primarno proizvodnjo se po tem razpisu dodeli za:
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodar-

stev
A. 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v rastlinsko in 

živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hle-

vov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodar-
stvu, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev 
izpustov (stroški materiala in storitev);

– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije, pri-
ključkov in opreme;

– stroški nove opreme hlevov in gospodarskih po-
slopij;

– stroški ureditve trajnega nasada;
– stroški gradnje ali adaptacije čebelnjakov;
– stroški nakupa in postavitve zaščite pred neu-

godnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …).
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so dejavni na 

področju primarne kmetijske proizvodnje, imajo sedež 
na območju občine, so vpisana v register kmetijskih go-
spodarstev in/ali imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska 
zemljišča, ki ležijo na območju občine.

Določilo glede lastništva oziroma zakupa kmetij-
skega zemljišča, ki ležijo na območju občine, ne velja 
za čebelarje.
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Skupni pogoji za pridobitev:
– pomoč se dodeli za še ne izvedene aktivnosti, 

investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev;
– dokazilo o lastništvu zemljišča (npr. fotokopija 

posestnega lista, zemljiško knjižni izpisek ali najemna 
oziroma zakupna pogodba za najmanj 20 let). Opomba: 
pogoj ne velja za upravičene stroške gradnje ali adap-
tacije čebelnjakov;

– ponudba oziroma predračun tekočega leta za na-
črtovano naložbo;

– predložitev oddane izbirne vloge (subvencijska 
vloga) v tekočem letu (leto 2019). V primeru, da upravi-
čenec ne prijavlja subvencij priloži fotokopijo iz razpisa 
kmetijskih gospodarstev;

– utemeljitev ekonomičnosti/smotrnosti investicije 
s strani prijavitelja;

– v času od izdanega sklepa o odobritvi sredstev 
do najkasneje 15. 9. 2019 obvezno predložiti še račun 
z datumom opravljene storitve oziroma dobave iz obdo-
bja od izdanega sklepa do 13. 9. 2019 in dokazilo o pla-
čilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji 
ipd.). Računi, izdani pred dnevom izdaje sklepa o odo-
britvi sredstev ter računi izdani po 13. 9. 2019, ne bodo 
upoštevani. Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev 
skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti na občino 
dostavljen do 15. 9. 2019.

Dodatni pogoji za pridobitev pri posameznem upra-
vičenem strošku:

Pri upravičenem strošku naložbe v gradnjo, rekon-
strukcijo ali adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij 
na kmetijskem gospodarstvu, ki služijo primarni kmetijski 
proizvodnji ter ureditev izpustov, je poleg skupnih pogo-
jev potrebno še:

– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-
vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno;

– projektna dokumentacija za izvedbo naložbe;
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 

14(5) člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, mora 
biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna;

– načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in 
tehnologijo reje, ki ga pripravi za to pristojna institucija;

– pri naložbi v gradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo 
hlevov je minimalno število živali po vhlevitvi:

– govedoreja – 5 GVŽ ali
– prašičjereja – 5 plemenskih svinj oziroma 10 pi-

tancev ali
– drobnica – 25 živali;

– pri naložbi v gradnjo, rekonstrukcijo in adapta-
cijo ostalih gospodarskih poslopij je pogoj: govedoreja 
– 5 GVŽ ali prašičjereja – 5 plemenskih svinj oziroma 
10 pitancev ali drobnica – 25 živali in 2 ha primerljivih 
površin v obdelavi (za 1 ha primerljive kmetijske površine 
se šteje: 1 ha njiv ali vrtov, 0,25 ha vinograda, 2 ha travni-
kov ali ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha 
trajne rastline na njivskih površinah, 1 ha jagode na njivi).

Pri upravičenem strošku nakup kmetijske mehaniza-
cije, priključkov in opreme je poleg skupnih pogojev še:

– minimalni pogoj 2 ha primerljivih površin v ob-
delavi (za 1 ha primerljive kmetijske površine se šteje 
1 ha njiv ali vrtov, 0,25 ha vinograda, 2 ha travnikov ali 
ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov).

Pri upravičenem strošku nakup nove opreme hle-
vov in gospodarskih poslopij je poleg skupnih pogojev 
še pogoj:

– minimalno število živali:
– govedoreja – 5 GVŽ ali
– prašičjereja – 5 plemenskih svinj oziroma 10 pi-

tancev ali

– drobnica – 25 živali,
in
– 2 ha primerljivih površin v obdelavi.

Pri upravičenem strošku ureditev trajnega nasada 
je poleg skupnih pogojev potrebno še:

– načrt postavitve trajnega nasada s finančno kon-
strukcijo in predračuni,

– minimalno 0,5 ha intenzivnega ali ekstenzivnega 
sadovnjaka, ki je predmet urejanja,

– upoštevati državne predpise, ki določajo zasa-
ditev.

Pri upravičenem strošku naložbe v gradnjo in adap-
tacijo čebelnjakov je poleg skupnih pogojev še pogoj, 
da mora imeti:

– kmetijsko gospodarstvo minimalno 20 čebeljih 
družin.

Pri upravičenem strošku nakup in postavitev zašči-
te pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne 
mreže ...) je poleg skupnih pogojev še:

– minimalni pogoj 0,3 ha intenzivnega sadovnjaka, 
vpisanega v register sadovnjakov.

K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – Skupinske 

izjeme«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (Izjava 1),
– izjavo 2,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Iz-

java 3),
– Izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in prepre-

čevanju korupcije (Izjava 4).
Za vse upravičene stroške velja: Znesek na predlo-

ženem predračunu oziroma predloženih predračunih ob 
vložitvi vloge mora biti najmanj 500,00 EUR brez DDV.

Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih brez DDV.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosi-

lec kmetijskega gospodarstva.
B. 1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetij-

skih zemljišč in pašnikov
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega ze-

mljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromeliora-

cije, pašnike;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregradi-

tev pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za 

živino.
Upravičenci do pomoči:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so dejavni na 

področju primarne kmetijske proizvodnje, so vpisana 
v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti ozi-
roma zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju 
Občine Divača. Upravičeni do pomoči so samo nosilci, 
ki imajo zemljišča na območju Občine Divača.

Skupni pogoji za pridobitev:
– pomoč se dodeli za še ne izvedene aktivnosti, 

investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev;
– dokazilo o lastništvu zemljišča (zemljiško knjižni 

izpisek ali najemna oziroma zakupna pogodba za naj-
manj 5 let);

– ponudba oziroma predračun/i tekočega leta za 
načrtovano naložbo;

– predložitev oddane izbirne vloge (subvencijska 
vloga) v tekočem letu (leto 2019). V primeru, da upravi-
čenec ne prijavlja subvencij, priloži fotokopijo iz razpisa 
kmetijskih gospodarstev;
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– minimalna površina pašnika/ov, ki se urejajo 
0,5 ha;

– minimalno 0,2 GVŽ/ha;
– izdelan načrt pašnika izveden s strani strokovne 

službe;
– v času od izdanega sklepa o odobritvi sredstev 

do najkasneje 15. 9. 2019 obvezno predložiti še račun 
z datumom opravljene storitve oziroma dobave iz obdo-
bja od izdanega sklepa do 13. 9. 2019 in dokazilo o pla-
čilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji 
ipd.). Računi, izdani pred dnevom izdaje sklepa o odo-
britvi sredstev ter računi izdani po 13. 9. 2019, ne bodo 
upoštevani. Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev 
skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti na občino 
dostavljen do 15. 9. 2019.

K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – Skupinske 

izjeme«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (Izjava 1),
– izjavo 2,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Iz-

java 3),
– Izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in prepre-

čevanju korupcije (Izjava 4).
Za upravičene stroške velja: Znesek na predlože-

nem predračunu oziroma predloženih predračunih ob 
vložitvi vloge mora biti najmanj 500,00 EUR brez DDV.

Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih brez DDV.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosi-

lec kmetijskega gospodarstva.
5.B. Pomoči »de minimis«
5. B.4. Pokrivanje operativnih stroškov transporta 

iz odročnih krajev
Predmet podpore:
– financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso 

ekonomsko upravičeni.
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer 

v odročnih krajih.
Upravičenci do pomoči:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavno-

sti cestnega tovornega prometa.
Pogoji za pridobitev:
– dokazilo o registraciji dejavnosti tovornega pre-

voza (Izpis iz poslovnega registra Slovenije – Ajpes),
– dostava dokazila o opravljenem tovornem prometu 

na odročnih območjih z navedbo lokacij (prog) in razdalj 
(potni nalogi o prevzemu blaga). Na potnem nalogu mora 
biti jasno navedena relacija s kilometri ter vrsta blaga,

– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj 
in številom prevozov letno (iz seznama mora biti jasno 
razvidno število prevozov na posamezni relaciji, v koli-
kor gre za več relacij, število kilometrov na posamezni 
relaciji in vrednost kilometra),

– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti potne 
naloge o že izvedenem prevozu blaga,

– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predložiti 
seznam predvidenih prevozov – do 30. 11. 2019 pa 
mora priložiti še ustrezne potne naloge o izvedenem 
prevozu blaga).

K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – De minimis«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (Izjava 1),
– izjavo o povezanih podjetjih – enotno podjetje 

(Izjava 2),
– izjava o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdruži-

tvi podjetij (Izjava 3),
– izjava 4,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Iz-

java 5),
– Izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in prepre-

čevanju korupcije (Izjava 6).
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih operativnih stroškov tovor-

nega transporta.
Znesek na predloženem računu – računih ali pred-

računu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 
50,00 EUR brez DDV.

6. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katero so namenjena sredstva iz tega 

javnega razpisa, je proračunsko leto 2019.
Za ukrepe, ki spadajo med »skupinske izjeme« ve-

lja, da gre za državne pomoči, ki se ne smejo dodeljevati 
za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja 
pomoč za ukrepe, izvedene v obdobju od odobritve 
sredstev s strani Občine Divača in do 15. 9. 2019. Ra-
čuni za izvedene aktivnosti morejo biti z datumom iz 
tega obdobja.

7. Rok in način prijave
Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano dokumen-

tacijo v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj razpis 
za kmetijstvo – Skupinske izjeme« ali vlogo prijavni 
obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti 
s pripisom »Ne odpiraj razpis za kmetijstvo – De mini-
mis« vložijo prijavitelji na naslov: Občina Divača, Ko-
lodvorska ulica 3a, 6215 Divača, v sprejemno pisarno 
ali priporočeno po pošti. V primeru, da prijavitelj pošilja 
več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji 
kuverti. Na kuverti mora biti označen naziv in polni 
naslov prijavitelja.
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Rok za vložitev vlog:
Vloge je potrebno poslati na Občino Divača v roku 

2 tednov od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. 
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila naj-
kasneje zadnji dan razpisnega roka prejeta v sprejemni 
pisarni Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, 
ali če je bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka oddana 
na pošti kot priporočena pošiljka.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila najkasneje zadnji 
dan razpisnega roka prejeta v sprejemni pisarni Občine 
Divača ali ni bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka od-
dana na pošti kot priporočena pošiljka. Nepravočasnih vlog 
komisija ne bo obravnavala in bodo naslovnikom vrnjene.

Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi 
pogoji razpisa.

8. Pregled in ocenitev vlog
Komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri svo-

jem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna RS. Komisija se bo predvidoma 
sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na 
razpis. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku 
dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki 
vsebujejo vloge. Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, 
se pisno pozove, naj v 8 dneh vloge dopolnijo. Komisija 
lahko zaradi pojasnitve določenega primera od vlagatelja 
zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem raz-
pisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo 
dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.

Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in po-
polne vloge ter pripravila predlog prejemnikov sredstev.

Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje 
v roku 90 dni po zaključku razpisa s sklepom, ki ga na 
podlagi odločitve komisije izda direktor občinske uprave 
oziroma oseba, ki je od predstojnika pooblaščena za spre-
jetje odločitve o dodelitvi sredstev.

9. Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo 

v sprejemni pisarni Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 
Divača ali na Kmetijski svetovalni službi, Sejmiška 1a, Se-
žana. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni 
strani Občine Divača: www.divaca.si.

Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na Občinski 
upravi Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, 
kontaktna oseba je Nataša Macarol, tel. 05/73-10-938.

Občina Divača

Št. 410-0008/2019-8 Ob-1831/19
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Ura-

dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – 
odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 
26/97, 70/97, 78/97 – ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – ZIPRS-B, 
68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. 
US, 87/01 – ZSam-1, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 
– odl. US, 14/07 – ZSPDPO, 60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – 
odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), Zakona o športu 
(ZŠpo-1), (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg), Za-
kona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 
83/18), Zakona o prostovoljstvu (ZProst), (Uradni list RS, 
št. 10/11, 16/11 – popr., 82/15), Odloka o proračunu Obči-
ne Divača za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 14/19), Odloka o uresničevanju javnega interesa na 
področju športa v Občini Divača – postopki in merila za 
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Divača 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/18), (v nadaljeva-
nju: Odlok), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proraču-
na Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 

– ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3713, 81/16), 
Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki 
Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), 
Izvedbenega načrta Resolucije o nacionalnem programu 
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, Statuta 
Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 
24/14, 9/15), Meril in kriterijev za vrednotenje in sofinan-
ciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača – za 
leto 2019 (sprejetih na 1. seji Komisije za izvedbo postopka 
Javnega razpisa za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izva-
jalcev programov športa v Občini Divača – za leto 2019, 
dne 28. 3. 2019), (v nadaljevanju: Merila), Letnega pro-
grama športa v Občini Divača za leto 2019 (sprejetega na 
4. redni seji Občinskega sveta Občine Divača, dne 13. 3. 
2019) (v nadaljevanju: LPŠ), Sklepa županje Občine Diva-
ča o začetku postopka izvedbe Javnega razpisa za izbiro 
izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev programov športa 
v Občini Divača – za leto 2019, Občina Divača objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev 

programov športa v Občini Divača – za leto 2019
Naziv in sedež naročnika: Občina Divača, Kolodvor-

ska ulica 3A, 6215 Divača, ID za DDV: SI 48502502; MŠ: 
5882974.

1. Predmet javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis)
Občina Divača razpisuje izbor izvajalcev in sofinanci-

ranje izvajalcev programov športa v Občini Divača v letu 
2019.

Cilj javnega razpisa: Občina Divača želi na osnovi 
navedene pravne podlage in skladno z Letnim programom 
športa v Občini Divača za leto 2019, v letu 2019 sofinanci-
rati naslednje programe športa:

– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi po-

trebami,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kako-

vostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija,
– šport starejših,
– športni objekti in površine za šport v naravi,
– razvojne dejavnosti v športu,
– športne prireditve in promocija športa.
Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, 

št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 
20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 
– odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 
78/97 – ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – ZIPRS-B, 68/98 – odl. 
US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, 87/01 
– ZSam-1, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 
14/07 – ZSPDPO, 60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), Zakon o športu (ZŠpo-1), 
(Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg), Zakon o izvrše-
vanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 
(Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18), Zakon 
o prostovoljstvu (ZProst) (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 
– popr., 82/15), Odlok o proračunu Občine Divača za leto 
2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/19), Odlok 
o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Ob-
čini Divača – postopki in merila za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Divača (Uradno glasilo sloven-
skih občin, št. 29/18), Pravilnik o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3713, 
81/16), Resolucija o nacionalnem programu športa v Re-
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publiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, 
št. 26/14), Izvedbeni načrt Resolucije o nacionalnem pro-
gramu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, 
Statut Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 4/14, 24/14, 9/15), Merila in kriteriji za vrednotenje in 
sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Diva-
ča – za leto 2019 (sprejeti na 1. seji Komisije za izvedbo 
postopka Javnega razpisa za izbiro izvajalcev in sofinan-
ciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača – za 
leto 2019, dne 28. 3. 2019), Letni program športa v občini 
Divača za leto 2019 (sprejet na 4. redni seji Občinskega 
sveta Občine Divača, dne 13. 3. 2019), Sklep županje Ob-
čine Divača o začetku postopka izvedbe Javnega razpisa 
za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev programov 
športa v Občini Divača – za leto 2019 in druga zakonodaja, 
ki pokriva to področje.

2. Okvirna višina sredstev za leto 2019
Proračunska postavka: »18050000 – Programi špor-

ta – sredstva za programe športa – razpis«: okvirna višina 
sredstev: 42.000,00 EUR.

Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena 
dodeljena sredstva

Sredstva, dodeljena na podlagi tega razpisa, morajo 
biti za odobrene namene porabljena v proračunskem letu 
2019 oziroma v zakonskih plačilnih rokih in v skladu s pred-
pisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

3. Merila za izbor in sofinanciranje programov športa 
v Občini Divača

Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani na 
podlagi Odloka o uresničevanju javnega interesa na podro-
čju športa v Občini Divača – postopki in merila za sofinan-
ciranje letnega programa športa v Občini Divača (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 29/18) in Meril in kriterijev za 
vrednotenje in sofinanciranje izvajalcev programov športa 
v Občini Divača – za leto 2019 (sprejetih na 1. seji Komisije 
za izvedbo postopka Javnega razpisa za izbiro izvajalcev 
in sofinanciranje izvajalcev programov športa v Občini Di-
vača – za leto 2019, dne 28. 3. 2019).

Merila in kriteriji, po katerih bodo vrednoteni upraviče-
ni programi, prijavljeni na razpis, so sestavni del razpisne 
dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani Občine 
Divača http://www.divaca.si oziroma dosegljiva v občinski 
upravi Občine Divača.

4. Sodelovanje na razpisu
Skladno z Odlokom se na razpis za sofinanciranje pro-

gramov športa lahko prijavijo izvajalci programov športa:
1. športna društva, ki so registrirana v Republiki Slo-

veniji in imajo sedež v Občini Divača ter izvajajo športne 
programe, določene z LPŠ, v Občini Divača;

2. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna 
društva s sedežem v Občini Divača in imajo sedež v Obči-
ni Divača ter izvajajo športne programe, določene z LPŠ, 
v Občini Divača; občina lahko sofinancira stroške delova-
nja občinske športne zveze, če le-ta v občini deluje;

3. zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvaja-
jo javnoveljavne programe, imajo sedež zavoda ali sedež 
enote zavoda v Občini Divača in izvajajo športne progra-
me, določene z LPŠ, v Občini Divača.

Izvajalci programov športa v Občini Divača, ki so 
v občini v tekočem letu izbrani za izvajalce programov 
športa na podlagi Javnega razpisa za izbiro in sofinancira-
nje izvajalcev programov športa v Občini Divača – za leto 
2019 lahko pridobijo sofinancerska sredstva iz občinskega 
proračuna za izvajanje programov športa skladno z Merili.

5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo 

na podlagi razpisa izbrani izvajalci LPŠ, če izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

1. da so registrirani v Republiki Sloveniji;
2. da imajo sedež v Občini Divača;
3. da izvajajo programe športa na območju Občine 

Divača;
4. da so na dan objave javnega razpisa registrirani 

v skladu z veljavnimi predpisi najmanj eno leto; oziroma 
vsaj dve leti, v primeru novoustanovljenega društva, ki bi 
izvajalo že obstoječo športno panogo v lokalnem okolju;

5. da imajo za prijavljene športne programe/področja 
športa;

6. zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter 
ustrezno izobražene in/ali usposobljene strokovne delavce 
za opravljanje dela v športu;

7. izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je raz-
viden predviden vir prihodkov in odhodkov izvedbe pro-
gramov;

8. v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno eviden-
co članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udele-
žencih posameznih programov in plačani članarini;

9. da so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti 
do Občine Divača na podlagi javnih razpisov iz naslova 
sofinanciranja programov LPŠ iz preteklih treh let;

10. da niso na drugih javnih razpisih Občine Divača 
oziroma iz drugih proračunskih postavk Občine Divača 
pridobili sredstva za iste programe.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, 

prijavne obrazce, navodila za izpolnitev prijave na javni 
razpis, vzorec zahtevanih izjav, vzorec pogodbe o sofi-
nanciranju programov, merila in kriterije za vrednotenje 
programov.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavi-
telji v razpisnem roku dvignejo na Občini Divača, Ko-
lodvorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur. Razpisna 
dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Divača: 
http://www.divaca.si. Občina Divača lahko zainteresiranim 
prijaviteljem na osnovi njihove izražene zahteve v času 
razpisnega roka pošlje razpisno dokumentacijo.

7. Oddaja, dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane priloge, dokazila 
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora 
biti predložena osebno ali po pošti v zaprtem ovitku na na-
slov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača; 
ovitek mora biti označen z navedbo: »Ne odpiraj – Razpis 
šport 2019«. Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv 
in naslov (sedež). Vloga mora biti podpisana in žigosana 
vsaj na mestih, kjer je to zahtevano.
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Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-
mi pogoji in kriteriji razpisa.

Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je možno 
v razpisnem roku z nujno oznako na katero vlogo ali del 
vloge se dopolnitev nanaša.

Za prepozno se šteje celotna vloga in/ali del vlo-
ge, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 
zadnjega dne razpisnega roka oziroma do tega dne ni 
bila predložena na Občino Divača.

Za nepopolno se šteje celotna vloga in/ali del vlo-
ge, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo 
razpisa in razpisne dokumentacije.

Občina Divača bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega 
postopka izločila vse vloge prijaviteljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne.
8. Razpisni rok: razpis se prične z dnevom objave 

razpisa v Uradnem listu RS in zaključi 30. dan od dneva 
objave v Uradnem listu RS.

9. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Postopek razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom ime-

nuje županja Občine Divača. Odpiranje vlog ne bo jav-
no. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpol-
njene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer 
v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prepozno 
prispele vloge se ne obravnavajo in se zavržejo. Prija-
vitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najkasneje 
v 15 dneh od dneva sprejete odločitve o sofinanciranju.

Odločitev se izda v obliki sklepa. Z izbranimi prijavi-
telji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni 
pogoji in način koriščenja odobrenih proračunskih sred-
stev iz naslova tega javnega razpisa.

10. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in 
pojasnil: Občinska uprava Občine Divača, Romana De-
renčin; tel. 05/73-10-930. Informacije in pojasnila lahko 
zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Divača.

Občina Divača

Št. 410-0009/2019-8 Ob-1832/19
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) 

(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. 
US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 
73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 
– odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 – ZIPRS-A, 10/98, 34/98 
– ZIPRS-B, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 
70/00, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 51/02, 108/03 
– odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 14/07 – ZSPDPO, 
60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18), Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, 
št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18), Zakona o prostovolj-
stvu (ZProst) (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr., 
82/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – 
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16), 
Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisni-
ku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11, 29/16), Pravilnika 
o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in 
niso predmet drugih razpisov v Občini Divača (Uradni 
list RS, št. 114/13 in Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 29/15, 11/16, 15/16) (v nadaljevanju: Pravilnik), Od-
loka o proračunu Občine Divača za leto 2019 (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 14/19), Statuta Občine Di-
vača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 
9/15), Sklepa županje Občine Divača o začetku postop-
ka izvedbe javnega razpisa za izbiro izvajalcev in sofi-

nanciranje izbranih izvajalcev programov, ki so v širšem 
interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača 
– za leto 2019, Občina Divača objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izbranih 
izvajalcev programov, ki so v širšem interesu  

in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača – 
za leto 2019

Naziv in sedež naročnika: Občina Divača, Kolod-
vorska ulica 3A, 6215 Divača, ID za DDV: SI 48502502; 
MŠ: 5882974.

1. Predmet javnega razpisa (v nadaljevanju: javni 
razpis)

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofi-
nanciranje programov izbranih izvajalcev, ki niso pred-
met drugih razpisov v Občini Divača ali se financirajo iz 
drugih proračunskih postavk v Občini Divača, so v šir-
šem interesu in se izvajajo na območju Občine Divača 
oziroma za občane Občine Divača v letu 2019.

Sredstva, ki se razdelijo na podlagi javnega razpisa, 
niso namenjena za sofinanciranje:

– programov redne – obvezne dejavnosti (zakon-
ska ali pogodbena obveznost), za katere so zagotovlje-
na sredstva iz drugih virov,

– investicij.
Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa:
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, 

št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 
14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – 
odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. 
US, 26/97, 70/97, 78/97 – ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – 
ZIPRS-B, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 
70/00, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 51/02, 108/03 
– odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 14/07 – ZSPDPO, 
60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18), Zakon o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list 
RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18), Zakon o pro-
stovoljstvu (ZProst) (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – 
popr., 82/15), Pravilnik o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 
81/16), Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in 
vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11, 29/16), Pra-
vilnik o sofinanciranju programov, ki so v širšem inte-
resu in niso predmet drugih razpisov v Občini Divača 
(Uradni list RS, št. 114/13 in Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 29/15, 11/16, 15/16) (v nadaljevanju: Pravil-
nik), Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2019 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/19), Statut Ob-
čine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 
24/14, 9/15), Sklep županje Občine Divača o začetku 
postopka izvedbe javnega razpisa za izbiro izvajal-
cev in sofinanciranje izbranih izvajalcev programov, ki 
so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov 
v Občini Divača – za leto 2019 in druga zakonodaja, ki 
pokriva to področje.

2. Okvirna višina sredstev za leto 2019
Okvirna višina sredstev za leto 2019: 8.000,00 EUR 

– sredstva se črpajo iz naslednjih proračunskih postavk:
1. Sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih 

razpisov v Občini Divača;
Proračunska postavka: »180408 – Sofinanciranje 

programov, ki niso predmet drugih razpisov«:
– okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinan-

ciranje izvajalcev programov na zgoraj navedenem po-
dročju javnega razpisa: 3.000,00 EUR;
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2. Sofinanciranje programov s področja socialne, 
zdravstvene, humanitarne itd. dejavnosti:

Proračunska postavka: »200422 – Sofinanciranje 
programov, programov s področja socialne, zdravstve-
ne, humanitarne itd. dejavnosti«:

– okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinan-
ciranje izvajalcev programov na zgoraj navedenem po-
dročju javnega razpisa: 5.000,00 EUR.

Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena 
dodeljena sredstva: sredstva, dodeljena na podlagi tega 
javnega razpisa, morajo biti za odobrene namene pora-
bljena v proračunskem letu 2019 oziroma v zakonskih 
plačilnih rokih in v skladu s predpisi, ki določajo izvrše-
vanje proračuna.

3. Merila za izbor in sofinanciranje programov
Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani 

na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov, ki so 
v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Ob-
čini Divača (Uradni list RS, št. 114/13 in Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 29/15, 11/16, 15/16). Finančna 
sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi javnega raz-
pisa in v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi 
za tekoče proračunsko leto.

Merila so po posameznih kriterijih izražena v toč-
kah. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpolo-
žljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk, 
skladno z razpisnimi obsegi finančnih sredstev (točka 2).

Merila in kriteriji za vrednotenje vlog izvajalcev pro-
gramov, ki kandidirajo v okviru tega javnega razpisa:

I. Število aktivnih članov izvajalca programa v teko-
čem letu, ki imajo stalno bivališče v Občini Divača – upo-
števa se število članov na dan prijave na javni razpis, ki 
aktivno delujejo.

Število aktivnih članov iz Občine Divača Število točk
do 5 5

od 6 do 10 10
od 11 do 20 15
od 21 do 30 20

nad 31 30
nad 50 40

II. Struktura članstva v tekočem letu – upošteva se 
starostna struktura aktivnih članov na dan prijave na 
javni razpis (neglede na kraj bivanja).

Starost članov Število točk
75 % aktivnih članov v starosti do 26 let 50
50 % aktivnih članov v starosti do 26 let 25

III. Sedež izvajalca programa (društva, organizaci-
je) v Občini Divača – upošteva se kraj sedeža v tekočem 
letu (glede na dan prijave na javni razpis).

Sedež izvajalca programa Število točk
Sedež izvajalca programa je v Občini 

Divača
20

IV. Delovanje izvajalca programa v preteklem letu

Potek aktivnosti v preteklem letu Število točk
Aktivnosti so potekale vsaj 1-krat 
tedensko vsaj 7 mesecev v letu

40

Aktivnosti so potekale vsaj 1-krat 
mesečno vsaj 9 mesecev v letu

20

Aktivnosti so potekale vsaj 1-krat letno 10

V. Delovanje izvajalca programa v javnem interesu

Število točk
Izvajalec programa ima pridobljen status 

društva v javnem interesu
25

VI. Promocija izvajalca programa in Občine Divača

Način promocije Število točk
Aktivnosti izvajalca programa so bile 
v preteklem letu izvedene vsaj 1-krat 

letno na območju Občine Divača

50

Aktivnosti izvajalca programa so bile 
v preteklem letu namenjene vsaj 3-krat 
v koledarskem letu celotni zainteresirani 

javnosti

10

Program izvajalca pripomore k večji 
prepoznavnosti Občine Divača v širšem 

prostoru

10

Izvajalec programa ima izdelano 
in ažurirano spletno stran z objavo 

logotipa Občine Divača kot sofinancerja 
programa

10

Iz proračunskih sredstev se na podlagi javnega 
razpisa lahko sofinancira neprogramske stroške, ki jih 
imajo izvajalci programov, ki so izbrani v okviru javnega 
razpisa.

Upravičene osebe za uveljavitev neprogramskih 
stroškov so tisti izvajalci, ki so v okviru javnega razpisa 
v tekočem letu izbrani za izvajalce programov, za katere 
se javni razpis nanaša in izpolnjujejo razpisne pogoje 
in imajo sedež ali sedež enote (izpostave ...) v Obči-
ni Divača ter na območju Občine Divača razpolagajo 
z ustreznimi prostori, v katerih izvajajo svojo dejavnost.

Neprogramski stroški se lahko uveljavljajo in prizna-
jo le za uporabo objektov oziroma prostorov za dejav-
nost izvajalcev, ki se nahajajo v Občini Divača.

Upravičeni neprogramski stroški ne smejo biti za-
jeti še v katerekoli druge stroške izvajanja programov 
posameznega izvajalca, ki jih prijavlja na javni razpis. 
Neprogramski stroški, ki se financirajo ali sofinancirajo iz 
kateregakoli drugega javnega razpisa občine, ne morejo 
biti predmet sofinanciranja po tem razpisu.

Upravičeni neprogramski stroški so:
1. stroški najemnine oziroma uporabnine za objekt 

oziroma prostor, ki ga uporablja izvajalec programa za 
izvajanje dejavnosti;

2. stroški komunalnih storitev (odvoz odpadkov) za 
objekt oziroma prostor, ki ga uporablja izvajalec progra-
ma za izvajanje dejavnosti;

3. stroški porabe električne energije za objekt ozi-
roma prostor, ki ga uporablja izvajalec programa za 
izvajanje dejavnosti;

4. stroški ogrevanja za objekt oziroma prostor, ki 
ga uporablja izvajalec programa za izvajanje dejavnosti;

5. stroški porabe vode za objekt oziroma prostor, 
ki ga uporablja izvajalec programa za izvajanje dejav-
nosti.

Pri povračilu neprogramskih stroškov se upošteva 
maksimalno do 80 % vrednosti izdanega računa skupaj 
z DDV. Upoštevajo se računi za obdobje tekočega leta, 
na katerega se nanaša javni razpis.

Za obdobje meseca novembra in decembra teko-
čega leta se v postopku vrednotenja upošteva ocena 
stroškov prijavitelja za mesec november in december. 
Strokovna komisija presodi o upravičenosti priznavanja 
višine ocene stroškov. Procentualno višino subvencio-
niranja stroškov določi komisija glede na razpoložljiva 
proračunska sredstva in višino prejetih priznanih raču-
nov vlagateljev.

Postopek uveljavljanja neprogramskih stroškov se 
določi v razpisni dokumentaciji.

Stroški vzdrževalnih in investicijskih del niso upra-
vičeni stroški neprogramskih stroškov.
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4. Sodelovanje na razpisu
Skladno s Pravilnikom so upravičeni prijavite-

lji, ki na javni razpis prijavijo izvajanje programov, ki 
niso predmet drugih razpisov v občini ali financiranja iz 
drugih proračunskih postavk, so v širšem interesu in se 
izvajajo na območju Občine Divača oziroma za občane 
Občine Divača:

– društva za pomoč ljudem;
– stanovska društva;
– KARITAS;
– zasebni zavodi, ki imajo sedež zavoda v Občini 

Divača in izvajajo svojo dejavnost v Občini Divača, ki je 
v javnem interesu Občine Divača in se smiselno vključu-
je med programe, ki so v širšem interesu in niso predmet 
drugih razpisov v Občini Divača – skladno s Pravilnikom.

V skupino društva za pomoč ljudem se razvrščajo vsa 
društva, katerih namen oziroma cilji delovanja so humani-
tarni, dobrodelni ali drugače namenjeni ljudem, potrebnim 
materialne ali nematerialne pomoči oziroma samopomoči, 
zaradi materialne oziroma duševne stiske, invalidnosti, 
bolezni, zasvojenosti ali drugih podobnih razlogov.

V skupino stanovska društva se razvrščajo vsa 
društva, katerih namen oziroma cilji delovanja so pove-
zovanje, druženje in uveljavljanje interesov ljudi istega 
stanu oziroma poklica.

Programi društev, sofinancirani na podlagi Strate-
gije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in 
celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača, 
Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana, niso predmet sofi-
nanciranj na podlagi prijave na ta javni razpis, izveden 
na podlagi Pravilnika.

Sredstva, dodeljena na podlagi tega javnega razpi-
sa, niso namenjena aktivnostim političnih strank.

5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Pravico do sofinanciranja programov imajo na pod-

lagi javnega razpisa izbrani izvajalci, če izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

1. da so registrirani po veljavni zakonodaji in de-
lujejo najmanj eno leto na dan prijave na javni razpis;

2. da imajo sedež na območju Občine Divača oziro-
ma so organizacijske enote območnih oziroma regijskih 
organizacij (društev), registrirane na območju Občine 
Divača oziroma so registrirani člani prebivalci Občine 
Divača, ki imajo registrirano stalno prebivališče v Občini 
Divača oziroma izvajalci, ki izvajajo programe na ob-
močju Občine Divača. Občina Divača sofinancira samo 
programe, ki se izvajajo na območju Občine Divača in 
(tudi) za občane Občine Divača;

3. da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani 
članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon 
o društvih; ostali izvajalci pa urejeno evidenco o udele-
žencih v posameznem programu;

4. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev na-
črtovanih aktivnosti;

5. da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere 
so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež 
lastnih sredstev, delež javnih sredstev;

6. da za isti program ne kandidirajo na javni razpis 
po kateremkoli drugem aktu o sofinanciranju dejavnosti 
s strani Občine Divača;

7. da redno letno dostavljajo Občini Divača po-
datke o članstvu, poročila o realizaciji programov in 
doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti 
in imajo do Občine Divača izpolnjene vse obveznosti, 
v kolikor so bili sofinancirani iz občinskega proračuna 
v preteklem letu;

8. da izpolnjujejo ostale pogoje iz Pravilnika oziro-
ma javnega razpisa.

6. Razpisna dokumentacija
Izvajalci razpisnih programov morajo oddati vlogo 

na predpisanih obrazcih in priložiti dokazila oziroma pri-
loge, ki jih zahtevajo obrazci. Razpisna dokumentacija 
zajema besedilo javnega razpisa, prijavne obrazce, na-
vodila za izpolnitev prijave na javni razpis, vzorec zahte-
vanih izjav, vzorec pogodbe o sofinanciranju programov, 
merila in kriterije za vrednotenje programov.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani pri-
javitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Divača, 
Kolodvorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
Občine Divača: http://www.divaca.si.

Občina Divača lahko zainteresiranim prijaviteljem, 
na osnovi njihove izražene zahteve, v času razpisnega 
roka pošlje razpisno dokumentacijo.

7. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane priloge, doka-
zila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vlo-
ga mora biti predložena osebno ali po pošti v zaprtem 
ovitku na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 
6215 Divača; ovitek mora biti označen z navedbo: »Jav-
ni razpis – Programi v širšem interesu, 2019 – Ne od-
piraj«. Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in 
naslov (sedež). Vloga mora biti podpisana in žigosana 
vsaj na mestih, kjer je to zahtevano.

Izvajalci programov, v okviru katerih deluje več sek-
cij oziroma podskupin, lahko na javnem razpisu sodelu-
jejo z eno prijavo.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-
mi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je možno 
v razpisnem roku z nujno oznako na katero vlogo ali del 
vloge se dopolnitev nanaša.

Odpirajo se samo ovojnice, dostavljene pravočasno, 
pravilno izpolnjene in označene, ki vsebujejo vloge, in 
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sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Pre-
pozno prispele vloge se ne obravnavajo in se zavržejo.

Za prepozno se šteje celotna vloga in/ali del vlo-
ge, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 
zadnjega dne razpisnega roka oziroma do tega dne ni 
bila predložena na Občino Divača.

Za nepopolno se šteje celotna vloga in/ali del vlo-
ge, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo 
razpisa in razpisne dokumentacije.

Komisija pisno pozove vlagatelje, katerih vloge niso 
bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog ne 
sme biti daljši od 15 dni.

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega 
odstavka ne dopolni, se ne obravnavajo in se zavržejo.

Če komisija ugotovi v prijavi na javni razpis kršitve 
pri napačno in neresnično navedenih podatkih, jo izloči 
iz javnega razpisa in je ne obravnava. Taka prijava se 
s sklepom zavrže. Komisija v postopku obravnave vloge 
samostojno presoja in odloča o posamezni vlogi, pri če-
mer lahko upošteva specifike posamezne vloge.

8. Razpisni rok: javni razpis se prične z dnevom 
objave razpisa v Uradnem listu RS in zaključi 30. dan 
od dneva objave v Uradnem listu RS.

9. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s skle-

pom imenuje županja Občine Divača. Odpiranje vlog ne 
bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno 
izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, 
in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. 
Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in se zavr-
žejo. Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni 
najkasneje v 15 dneh od dneva sprejete odločitve o so-
financiranju.

Odločitev se izda v obliki sklepa. Z izbranimi prijavi-
telji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni 
pogoji in način koriščenja odobrenih proračunskih sred-
stev iz naslova tega javnega razpisa.

10. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in 
pojasnil

Občinska uprava Občine Divača, Romana Deren-
čin; tel. 05/73-10-930.

Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo 
v času uradnih ur Občine Divača.

Postopek razpisa poteka skladno s Pravilnikom 
o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in 
niso predmet drugih razpisov v Občini Divača (Uradni 
list RS, št. 114/13 in Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 29/15, 11/16, 15/16).

Občina Divača

Št. 410-0004/2019-5 Ob-1833/19
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov 

društev s področja turizma v Občini Divača (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 11/2016), Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, 
št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 in 3/13), določil Odloka 
o proračunu Občine Divača za leto 2019 (Uradno glasi-
lo slovenskih občin, št. 14/19) in odločitve Komisije za 
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov 
društev s področja turizma v Občini Divača, Občina 
Divača objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov društev s področja 

turizma v Občini Divača za leto 2019  
(v nadaljevanju razpis)

1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 
6215 Divača.

2. Predmet razpisa: Občina Divača razpisuje fi-
nančna sredstva iz proračuna Občine Divača za leto 
2019, postavka 14039002 – Spodbujanje razvoja tu-
rizma in gostinstva – 14030504 Sredstva za delovanje 
turističnih društev – namenjena za sofinanciranje letnih 
programov društev, ki delujejo z namenom ohranjanja in 
pospeševanja dejavnosti na področju turizma v Občini 
Divača.

Sredstva se lahko dodelijo za dejavnosti, ki se izva-
jajo na območju Občine Divača ter za tiste dejavnosti, ki 
se izvajajo izven območja Občine Divača pod pogojem, 
da so namenjene občanom Občine Divača in promociji 
občine skozi njihovo dejavnost.

Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine pro-
gramov:

– izobraževalne vsebine splošnega pomena,
– predstavitev in promocija dejavnosti društva ter 

območja delovanja,
– organizacija večjih prireditev,
– so-organizacija prireditev in predstavitev na prire-

ditvah lokalnega in širšega pomena,
– materialni stroški vezani na izvedbo programa,
– ne-programski stroški,
– informativne in promocijske dejavnosti,
– druge izredne aktivnosti.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega 

razpisa niso:
– profitni oziroma pridobitni programi društev,
– stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje ne-

premičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu 
ali upravljanju.

3. Pogoji za prijavo na razpis
Upravičenci do sredstev so društva, ki delujejo na 

področju turizma in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Divača in izvaja-

jo svoje programe na območju Občine Divača,
– so registrirana skladno s predpisi o društvih ter 

imajo dejavnost s področja turizma opredeljeno v usta-
novitvenem aktu,

– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo 
programov,

– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– delujejo na področju turizma več kot eno leto,
– opravljajo dejavnost na neprofitni (nepridobitni) 

osnovi,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbe-

ne obveznosti do Občine Divača iz predhodnega javne-
ga razpisa, če so na njem sodelovali.

Vlagatelji, ki so za prijavljeni program že prejeli 
sredstva na drugih razpisih Občine Divača oziroma so 
bili (bodo) njihovi programi v letu 2019 kakorkoli že fi-
nancirani iz proračuna Občine Divača, niso upravičeni 
do sredstev po tem razpisu.

4. Predvidena višina razpisanih sredstev znaša 
20.000,00 EUR, od tega je 8.000,00 EUR namenjenih 
za redno dejavnost društva, 2.000,00 EUR za kritje 
ne-programskih stroškov društva in 10.000,00 EUR za 
sofinanciranje večjih prireditev. Način vrednotenja pro-
gramov je podrobneje razložen v prijavnem obrazcu.

5. Obdobje porabe sredstev: dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena v letu 2019. Vlagatelj mora Ob-
čini Divača najkasneje do 20. 11. 2019 podati poročilo 
o porabi sredstev za redno dejavnost in ne-programske 
stroške in do 10. 10. 2019 podati poročilo o porabi sred-
stev za organizacijo velike prireditve.

6. Zadnji rok za predložitev prijav je 10. 5. 2019.
7. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Prija-

va na javni razpis za sofinanciranje programov društev 
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s področja turizma v Občini Divača za leto 2019«. Vloga 
mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigo-
sana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in 
podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

8. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis, 
obrazec za prijavo na razpis, izjave, vzorec pogodbe in 
obrazce za poročila, se dvigne v sprejemni pisarni. Raz-
pis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani 
Občine Divača http://www.divaca.si.

9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami 
pošljejo prijavitelji v zaprti kuverti na naslov: Občina 
Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Na prednji 
strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne od-
piraj – Javni razpis za sofinanciranje programov društev 
s področja turizma v Občini Divača za leto 2019«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in 
polni naslov prijavitelja. Kot pravočasne vloge se štejejo 
vloge, oddane do vključno zadnjega dne roka za predlo-
žitev prijav osebno v sprejemni pisarni v poslovnem 
času ali oddane priporočeno po pošti.

10. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi 

pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom 
župana, se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od po-
teka roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog 
ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravil-
no izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. 
Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in 
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru formalno 
nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge 
pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od prejetega poziva 
dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma 
preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zah-
teva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu 
ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo 
dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh ob-
veznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.

Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih 
vlog, preverila izpolnjevanje pogojev ter na podlagi meril 
ovrednotila programe za redno dejavnost ter velike pri-
reditve in ne-programske stroške. Komisija bo programe 
vrednotila v fazi prijave na razpis in v fazi dostave poro-
čila o realizaciji programa. Vrednost točke se za redno 
dejavnost določi v skladu s predvidenimi proračunskimi 
sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja po-
sameznega programa je odvisna od skupnega števila 
zbranih točk in vrednosti točke. Za sofinanciranje velikih 
prireditev in ne-programskih stroškov se upošteva stro-
šek izdanega računa in pa lastnega dela.

Nato bo komisija pripravila predlog prejemnikov 
in ne-prejemnikov sredstev ter razdelitev razpisanih 
sredstev in ga skupaj z zapisnikom predložila direk-
torju občinske uprave oziroma osebi, ki je od pred-
stojnika pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi 
sredstev.

Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasne-
je v roku 90 dni po zaključku razpisa s sklepom, ki ga na 
podlagi odločitve komisije izda direktor občinske uprave 
oziroma oseba, ki je od predstojnika pooblaščena za 
sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.

11. Izbor in višina sredstev
Upravičencem bo posredovan sklep o odobritvi ozi-

roma ne-odobritvi sredstev in višina odobrenih sredstev. 
Na sklep je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu 
sklepa.

Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe, v katerih 
bodo določene pravice in obveznosti obeh pogodbenih 
strank.

12. Dodatne informacije: dodatne informacije v zve-
zi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi Občine 
Divača, na naslovu Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, 
kontaktna oseba je Nataša Macarol, tel. 05/73-10-938.

13. Merila za dodelitev sredstev
Prijavljeni programi vlagateljev se bodo točkovali na 

podlagi spodaj navedenih meril.

Redna dejavnost društva (8.000,00 EUR sredstev):

1. Materialni stroški vezani na izvedbo programa št. točk
Kontinuiteta delovanja društva, glede na leto ustanovitve društva do 5 let delovanja/1 točka

od 6 do 15 let delovanja/2 točki
od 16 do 30 let delovanja/3 točke

nad 30 let delovanja/4 točke
Jubilejna priznanja ob okroglih obletnicah 3 točke/dogodek
Število članov društva do 10 članov/1 točka

nad 10 članov/2 točki
nad 30 članov/4 točke

Število mladih članov društva od 15–29 leta do 5 mladih – dodatnih 5 točk
nad 5 mladih – dodatnih 10 točk

Stroški za nakup simboličnih nagrad 1 točka/skupina simboličnih nagrad
Delovne akcije namenjene ohranjanju narave (čistilne akcije, 
akcije za ocenjevanje najlepše urejenih hiš, dvorišč ...)

4 točke/delovna akcija

2. Izobraževalne vsebine splošnega pomena št. točk
Izobraževanje člana društva z namenom izboljšanja dejavnosti 
društva

2 točki/na člana, ki se izobražuje

Izobraževanje člana za turističnega vodnika 4 točke/člana
Izobraževanja v okviru strokovnih ekskurzij 4 točke/na strokovno ekskurzijo
Organizacija delavnic za mlade in odrasle 4 točke/na ustvarjalno delavnico
So-organizacija delavnic za mlade in odrasle 2 točki/na so-organizacijo ustvarjalne delavnice
Predavanja, razstave, simpoziji, okrogle mize … 3 točke/na dogodek
Sodelovanje na predstavitvah, sejmih … (lahko tudi posamezni 
člani društva/kluba)

1 točka/5 individualnih dogodkov
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3. Predstavitvene, informativne in promocijske aktivnosti št. točk
Stalni promocijski material (izdelava zgibanke, sodelovanje pri 
izdaji knjige, prospekta …)

4 točke/na aktivnost

Občasni promocijski material (letaki, plakati, plačljivi oglasi …) 1 točka/na aktivnost
Izdelava in vzdrževanje internetne strani 1 točka
4. So-organizacija in organizacija manjših prireditev lokalnega in 
širšega pomena

št. točk

Prireditve mednarodnega značaja (mednarodne delavnice, 
mednarodni extempore …)

5 točk/na organizacijo aktivnosti
2 točki/na so-organizacijo aktivnosti

Prireditve rekreacijskega značaja (pohodi) 3 točke/na organizacijo aktivnosti
1,5 točke/na so-organizacijo aktivnosti

Prireditve tradicionalnega značaja (martinovanje, pustovanje, 
kresovanja, prihod dedka Mraza …)

2 točki/na organizacijo aktivnosti
1 točka/na so-organizacijo aktivnosti

5. Druge izredne aktivnosti št. točk
Druge aktivnosti, ki jih ni mogoče uvrstiti v nobeno od zgoraj 
navedenih točk

od 1 do 5 točk/odvisno od »teže« aktivnosti, ki jo 
presodi strokovna komisija

Programi po merilih od 1–5 se točkujejo. Vrednost 
točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi 
sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja po-
sameznega programa je odvisna od skupnega števila 
zbranih točk, vrednosti točke in višine razpisanih sred-
stev.

Organizacija večjih prireditev (10.000,00 EUR sredstev)
Upošteva se maksimalno 80 % vrednosti izdanega računa skupaj z DDV. Upoštevajo se računi, ki se izključno 
nanašajo na izpeljavo točno določene prireditve pod pogojem, da so bile na računu določene aktivnosti nujno 
potrebne za izpeljavo prireditve. Presojo nujnosti oceni strokovna komisija na podlagi poročila prijavitelja.
Pri organizaciji večje prireditve se upošteva tudi lastno delo. Pri tem se upošteva maksimalno 10 % sredstev 
lastnega dela, ki ga prijavitelj dokazuje z izjavami, poročili, časovnicami, potnimi nalogami, računi za gorivo …

Opredelitev večje prireditve:
Večje prireditve so tiste prireditve, ki izpolnjujejo 

minimalno 3 spodaj navedene pogoje:
– Prireditev traja več kot en dan s prekinitvami,
– Aktivnosti v okviru prireditve se odvijajo skozi cel 

dan,
– Prireditev je sestavljena iz več različnih aktivnosti,
– Prireditev je širše znana oziroma uveljavljena,
– Prireditev, na kateri je prisotnih več kot 200 obi-

skovalcev.

Ne-programski stroški (2.000,00 EUR sredstev)
Pri povračilu ne-programskih stroškov se upošteva maksimalno do 80 % vrednosti izdanega računa skupaj z DDV. 
Upoštevajo se računi za obdobje november 2017 do september 2018.

Ne-programski stroški so stroški, ki so povezani 
z registrirano dejavnostjo vlagatelja in niso zajeti v stro-
ških izvedbe samega programa so pa nujno potrebni za 
izvedbo programa.

Med ne-programske stroške spadajo naslednji stroški:
– stroški porabe električne energije,
– stroški porabe vode,
– stroški uporabe vadbenega prostora,
– stroški drugih komunalnih storitev,
– stroški najema prostora in
– izredni stroški (nujna popravila, katerih opustitev 

bi pomenila večjo škodo za dejavnost društva). Presojo 
nujnosti oceni strokovna komisija.

Med ne-programske stroške ne spadajo:
– stroški investicijskih vlaganj,
– stroški nakupa opreme,
– stroški telefona,
– stroški raznih servisov in vzdrževanj.

Občina Divača
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Št. 122-0002/2019 Ob-1797/19
Mestna občina Slovenj Gradec izdaja na podlagi 

Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za 
leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19) in Pravilnika o po-
stopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov 
s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj 
Gradec (Uradni list RS, št. 35/05 in naslednji)

javni razpis
za sofinanciranje programov s področja 

socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec 
za leto 2019

I. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj 
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, objavlja 
Javni razpis za izbor projektov in programov s področja 
socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za 
leto 2019.

II. Predmet javnega razpisa so:
1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij 

s področja socialnega varstva
2. Programi za starejše
3. Programi na področju zasvojenosti
Vsebina programov:
1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij 

s področja socialnega varstva vsebujejo
– programe nevladnih in neprofitnih organizacij 

s področja socialnega varstva, ki so naravnani v smeri 
ohranjanja in vzpodbujanja socialnih stikov vseh tistih 
posameznikov, ki so prikrajšani pri vključevanju v vsak-
danje življenje,

– programe svetovanja, pomoči in rehabilitacije, ki 
so namenjeni različnim kroničnim bolnikom in uporabni-
kom posameznih zdravstvenih storitev,

– programe invalidskih društev in druge programe 
za rehabilitacijo in povečanje socialne vključenosti inva-
lidov (povečanje neodvisnega življenja invalidov),

– programe osebne asistence, ki jih izvajajo invalid-
ske in humanitarne organizacije ali društva:

– a) ki so na dan objave tega javnega razpisa že 
izvajali dejavnost osebne asistence na področju Mestne 
občine Slovenj Gradec,

– b) ki imajo na dan objave tega javnega razpisa 
že sklenjeno pogodbo z glavnim sofinancerjem progra-
ma (MDDSZ, FIHO ipd.).

2. Programi za starejše vsebujejo
– programe preprečevanja oziroma zmanjševanja 

socialne izključenosti starejših,
– pomoč starejšim pri opravljanju vsakodnevnih 

opravil,
– programe priprave sedanje srednje generacije 

na starost,
– programe medgeneracijskih skupin za samopo-

moč.
3. Programi na področju zasvojenosti vsebujejo
– preventivne in kurativne programe na področju 

zasvojenosti.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
– invalidska in humanitarna društva, ki so registri-

rana v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, 
št. 64/11 – UPB2),

– javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne 
osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju 
socialnega varstva,
ob pogoju, da:

a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na 
območju občine ne glede na sedež, če je program zasta-
vljen tako, da aktivno vključuje občane Mestne občine 
Slovenj Gradec,

b) so registrirani in delujejo najmanj eno leto na 
področju socialno varstvenih dejavnosti,

c) imajo urejeno evidenco članstva,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na-
črtovanih dejavnosti,

e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi 
organizacijami na izbranem področju,

f) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in ima-
jo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni 
prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih 
sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz 
drugih virov.

Posebni pogoji za posamezna področja:
– Za področje humanitarnih in invalidskih organiza-

cij se lahko prijavijo ponudniki, katerih dejavnost zajema 
invalidsko oziroma katero drugo tematiko iz področja so-
cialnega varstva, za katero velja, da ni predmet ostalih 
treh področij tega razpisa.

– Za področje programov za starejše se lah-
ko prijavijo tisti ponudniki, katerih ciljna skupina vsaj 
v 50 % predstavlja populacijo, starejšo od 65 let.

– Na področju zasvojenosti imajo prednost ponu-
dniki, ki imajo pregled nad situacijo v občini. Razpisana 
sredstva so namenjena tako preventivni kakor tudi ku-
rativni dejavnosti.

Vsi prijavljeni programi, posebno pa še programi, 
opredeljeni v prvi alineji, morajo kot taki občini dopri-
nesti neko dodano vrednost v smislu izvajanja social-
nih programov. V kolikor bo ugotovljeno, da prijavljeni 
program ne bo vseboval te dodane vrednosti oziroma 
ne bo izpolnjeval katerega izmed meril in kriterijev za 
dodelitev sredstev iz tega razpisa, bo s sklepom avto-
matično izločen.

IV. Rok izvedbe: programi, ki se sofinancirajo, se 
izvedejo v letu 2019. Dodeljena sredstva morajo biti 
porabljena v letu 2019.

V. Orientacijska vrednost programov
Vrednost vseh programov v letu 2019 je 

25.967,00 EUR, in sicer za:
– programe pod točko 1: 16.651,00 EUR, pri čemer 

je od tega za program osebne asistence zagotovljenih 
7.000,00 EUR,

– programe pod točko 2: 5.964,00 EUR,
– programe pod točko 3: 3.352,00 EUR.
VI. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti kot pri-

poročeno pošiljko z datumom oddaje 6. 5. 2019 ali 
v vložišču na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, 
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje 
12. ure istega dne.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati 
vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni 
dokumentaciji.

Nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo upo-
števala.

Na kuverti morajo biti označbe: ne odpiraj – javni 
razpis – za področje 1 (ali 2 ali 3), odvisno za katero 
področje se ponudba podaja.

V primeru, ko se posamezni ponudnik prijavlja z več 
programi na različna področja, mora biti ponudba po-
dana v zaprti kuverti za vsako področje posebej. Več 
programov istega področja pa lahko združi v eni po-
nudbi, pri tem za posamezni program predloži posebej 
izdelano ponudbo.

VII. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo opravila strokovna komisija 

na sedežu naročnika dne 7. 5. 2019.
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Odpiranje ponudb ni javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija 

ponudnike pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo prijavo. 
V primeru, da je ponudniki v roku ne dopolnijo, bo prijava 
izločena kot nepopolna.

VIII. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo ponudniki 
obveščeni v roku 120 dni od dneva odpiranja ponudb.

IX. Kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko, naslednji dan po tej 

objavi, zainteresirani dvignejo v vložišču, Šolska ulica 5, 
2380 Slovenj Gradec, vsak delavnik od 8. do 13. ure.

Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite 
v Referatu za družbene dejavnosti in splošne zadeve pri 
Mestni občini Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-58, e-po-
šta: mateja.tajnsek@slovenjgradec.si (Mateja Tajnšek). 
Razpis za sofinanciranje programov s področja soci-
alnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 
2019 lahko najdete tudi na spletni strani Mestne občine 
Slovenj Gradec, z naslovom www.slovenjgradec.si.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 322-2/2019 Ob-1818/19
Na podlagi Odloka o proračunu MO Slovenj Gradec 

za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19) in 5. člena Pravil-
nika o sofinanciranju programov turističnih društev v Me-
stni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 20/10) 
objavlja MO Slovenj Gradec

javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih društev  

v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2019

Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je sofi-
nanciranje programov aktivnosti turističnih društev v Me-
stni občini Slovenj Gradec za leto 2019.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:
– da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
– da imajo sedež in izvajajo aktivnosti na območju 

MO Slovenj Gradec,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani 

članarini,
– da izvajajo redno turistično dejavnost na nepro-

fitni ravni,
– da aktivno delujejo vsaj pol leta pred objavo razpisa,
– da imajo potrjen program s strani upravnega od-

bora društva,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega razpisa.
Vsebine in programi, ki so predmet sofinanciranja:
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelova-

nje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne 

dediščine ter urejanja okolja,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turi-

stičnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in šir-

šega pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka.
Višina zagotovljenih proračunskih sredstev: 

9.443,00 EUR.
Kriteriji in merila za izbor programov:
Kriteriji in merila za izbor programov sofinanciranja 

so opredeljeni v 13. členu Pravilnika o sofinanciranju 
programov turističnih društev v Mestni občini Slovenj 
Gradec (Uradni list RS, št. 20/10 z dne 12. 3. 2010).

Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril in kriterijev:

1) Število članov v društvu s plačano članarino
do 50 članov 5 točk
od 51 do 100 članov 10 točk
101 in več članov 15 točk
sekcija, ki deluje v okviru društva 10 točk
2) Aktivnosti v razpisanem letu
Izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena
– predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah 
v Sloveniji

– do 25 točk/predstavitev

– predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah 
v tujini

– do 50 točk/predstavitev

– izdajanje promocijskega materiala – do 25 točk/prom. material
Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma
– organizacija in izvedba raznih natečajev – do 100 točk/projekt
– organiziranje oziroma sodelovanje pri projektih, ki pri skupni izvedbi povezujejo 
več turističnih in drugih društev ter drugih subjektov v občini in izven občine

– do 100 točk/projekt

Akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine, urejanja in olepševanja okolja, oblikovanje turističnih 
produktov s področja rekreacijskih dejavnosti
– urejanje in vzdrževanje kolesarskih, sprehajalnih in ostalih tematskih poti – do 50 točk/leto
– urejanje in vzdrževanje razgledišč, piknik prostorov, vzdrževanje turistične 
signalizacije … 

– do 50 točk/leto

– čistilne akcije – do 25 točk/leto
Organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena (sejmi, razstave ...)
– poldnevna prireditev – do 50 točk/prireditev
– celodnevna prireditev – do 100 točk/prireditev
– večdnevna prireditev – do 200 točk/prireditev
– etnografske, etnološke prireditve – do 100 točk/prireditev
– ostale prireditve – do 50 točk/prireditev
– društvo je organizator in izvajalec prireditve – do 100 točk/prireditev
– v okviru prireditev sodeluje več društev – do 25 točk/prireditev
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Aktivnosti za zagotavljanje ozaveščenosti mladine za delovanje na področju turizma
– delavnice za otroke in mladino – do 25 točk/prireditev
Izobraževanje in usposabljanje kadrov za namene pospeševanja turizma
– organiziranje drugih delavnic, predavanj, predstavitev – do 15 točk/delav., predav.,
– organiziranje strokovnih ekskurzij, ki se nanašajo na področje delovanja društva – do 50 točk/leto
– oblikovanje nove turistične ponudbe (programov) – do 100 točk/leto
– izobraževanje članov društva – do 25 točk/leto
Reference izvajalca
– sodelovanje pri projektih Mestne občine Slovenj Gradec v preteklem letu – do 50 točk/projekt

Rok za predložitev in oddaja vloge: vlogo na raz-
pis je potrebno oddati v vložišču ali poslati priporo-
čeno po pošti na naslov MO Slovenj Gradec, Šolska 
ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, najkasneje do pone-
deljka, 6. 5. 2019. Priporočena pošta je lahko do tega 
dne oddana na pošti. Vloga mora biti v zaprti ovojnici 
z oznako »Ne odpiraj – JR turistična društva 2019«. 
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in 
naslov vlagatelja.

Odpiranje vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa: 
odpiranje vlog bo potekalo v roku 5 dni po končnem 
datumu oddaje razpisne dokumentacije, prijavitelji bodo 
o izidu razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 
30 dni po preteku roka za oddajo vlog.

Razpisna dokumentacija
Dodatne informacije in razpisna dokumentaci-

ja so na voljo v turistični pisarni JZ SPOTUR, Glavni 
trg 24, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-12-116, faks 
02/88-12-117, e-naslov: tic@slovenjgradec.si.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na www.
slovenjgradec.si ali www.spotur.si.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 430-0015/2019-3(610) Ob-1798/19
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za 
leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19) in Statuta Mestne 
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 
49/10, 39/15 in 69/17) objavlja Mestna občina Murska 
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

javni razpis
za izbiro mladinskih projektov, ki jih bo v letu 2019 

sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet javnega razpisa
Mestna občina Murska Sobota razpisuje proračun-

ska sredstva za sofinanciranje mladinskih projektov za 
leto 2019 ter drugih aktivnosti, ki jih bodo upravičenci 
– pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe jav-
nega prava, samostojni podjetniki in samostojni kulturni 
delavci (v nadaljevanju prijavitelji) izvajali v letu 2019 
na območju Mestne občine Murska Sobota na področju 
mladine.

Predmet javnega razpisa so: projekti za izvajanje 
letnega programa na področju dejavnosti mladih v Me-
stni občini Murska Sobota.

2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje aktivnosti 

na področju delovanja mladih v Mestni občini Murska 
Sobota, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na 
vzpodbujanje aktivnosti ter angažiranja mladih in mla-
dinskih organizacij v javno in družbeno življenje v Mestni 
občini Murska Sobota.

Prijavitelji kandidirajo s projekti, namenjenimi otro-
kom in mladim do vključno 29. leta starosti na območju 
Mestne občine Murska Sobota.

3. Cilj javnega razpisa: cilj razpisa je podpreti pro-
jekte na področju delovanja mladih v letu 2019 v Mestni 
občini Murska Sobota.

4. Splošni pogoji za sodelovanje
Na ta razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izvajajo 

dejavnost na področju mladinske dejavnosti:
– mladinske organizacije,
– študentske organizacije,
– pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe 

javnega prava, samostojni podjetniki in samostojni kul-
turni delavci.

Prijavitelji, ki se prijavljajo na javni razpis, morajo 
izpolnjevati naslednje pogoje:

– mora imeti sedež oziroma stalno prebivališče na 
območju Mestne občine Murska Sobota in ne sme imeti 
neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do Mestne občine 
Murska Sobota, če je v preteklih letih prejel sredstva iz 
proračuna Mestne občine Murska Sobota,

– svojo dejavnost izvaja na področju Mestne občine 
Murska Sobota,

– prijavlja projekt, ki je predmet razpisa,
– prijavlja projekt, ki je nepridobitnega značaja,
– ima zagotovljene materialne, prostorske, 

kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev pri-
javljenega projekta,

– prijavitelj lahko z istim programom kandidira samo 
na en javni razpis v Mestni občini Murska Sobota,

– pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Za-
kona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS, št. 69/11 – UPB),

– da se na povabilo Mestne občine Murska Sobota 
brezplačno vključijo v promocijske aktivnosti, ki jih orga-
nizira Mestna občina Murska Sobota.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prija-
vitelji:

– ki so za isti namen 100 % sofinancirana iz drugih 
sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna,

– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča 
ali dokončno odločbo drugega pristojnega organa začet 
sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek prisilne 
poravnave ali likvidacije,

– ki imajo neporavnane obveznosti do Mestne ob-
čine Murska Sobota.

5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje 
razpisnih pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo 
imenuje župan Mestne občine Murska Sobota. Prijav 
prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo razpisanih pogojev za so-
delovanje, komisija ne bo obravnavala.

6. Višina sredstev: okvirna vrednost vseh razpo-
ložljivih sredstev v letu 2019 znaša 10.000,00 €. Razpi-
sana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko rea-
lizacijo proračuna iz postavke 18052002 Sofinanciranje 
programov za mladino.
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7. Prednostni razpisani kriteriji
Prednostno bodo obravnavane prijave, ki bodo za-

dostile naslednjim kriterijem:
– prijavitelj kandidira z največ enoletnimi projekti za 

otroke in mlade do vključno 29. leta starosti,
– število vključenih v projekt,
– sodelovanje v aktivnostih projekta je za udele-

žence brezplačno oziroma je njihov prispevek lahko le 
simboličen,

– projekt presega splošno kakovostno raven svoje-
ga okolja in kaže aktualni in inovativni pristop,

– prijavitelj ima večletne izkušnje in reference.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva 

morajo biti porabljena v letu 2019.
9. Vloga
Vloga je popolna, če upravičenec v predpisanem 

roku za oddajo vloge v javnem razpisu predloži vso 
zahtevano razpisno dokumentacijo.

9.1. Obvezne priloge k vlogi
– v celoti izpolnjeni razpisni obrazec z vsemi zahte-

vanimi podatki in prilogami, kot je navedeno v razpisni 
dokumentaciji

– fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna re-
gistrirana dejavnost, ki ne sme biti starejša od 90 dni 
(samo gospodarske družbe in samostojni podjetniki)

– podpisan (parafiran) vzorec pogodbe.
9.2. Dopolnitev vloge
Komisija bo najkasneje v roku 8 dneh od odpiranja 

vlog pisno pozvala vse upravičence, katerih vloge niso 
bile popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih 
upravičenci ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo 
zavržene. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema 
pošte. Upravičenci bodo prejeli obvestilo o dopolnitvi 
tudi po faksu oziroma elektronski pošti.

10. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga v skladu z razpisno dokumentacijo 

mora biti dostavljena na naslov: Mestna občina Murska 
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, do vključno 
6. 5. 2019 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti 
kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti v zapečateni 
ovojnici in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka 
mora biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga na razpis: mla-
dinski projekti«, na zadnji strani ovitka mora biti naved-
ba prijavitelja: naziv ter poštni naslov (sedež). Vloge, ki 
ne bodo prispele pravočasno, bodo vrnjene prosilcem. 
Vloge morajo biti natisnjene, natipkane ali čitljivo napi-
sane v slovenskem jeziku. Vsaka prijava za posamezen 
projekt mora biti v ločeni ovojnici.

Vloga se za posamezni projekt pošlje tudi v elek-
tronski obliki v Wordovem dokumentu na naslov: dar-
ja.kadis@murska-sobota.si.

Vloge prijaviteljev, ki so vložene prepozno; vloge, 
ki so nepravilno označene; vloge, ki ne ustrezajo vsem 
pogojem sodelovanja; vloge, ki niso dopolnjene v dolo-
čenem roku in vloge, ki niso skladne z namenom razpi-
sa, se zavržejo.

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpol-
njene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer 
v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen dispozicije 
projekta, so javni. Vlagatelj vloge zagotavlja, da so vsi 
podatki, podani v vlogi na javni razpis, vključno z vsemi 
prilogami, resnični in točni. Oddaja vloge pomeni, da 
se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog je zaprto za jav-
nost. Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Mestne 
občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, 
dne 8. 5. 2019.

12. Obvestilo o dodelitvi sredstev: vsi vlagatelji 
bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izi-
du javnega razpisa.

13. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem 
sredstev: izbrani prijavitelji, s katerimi bo Mestna občina 
Murska Sobota podpisala pogodbo, morajo strokovni 
službi občine vedno, kadar to zahteva, dovoliti nadzor 
nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev ter 
v skladu z rokom, določenim v pogodbi, brez poziva ob-
čino obvestiti o realizaciji projekta s poročili in dokazili.

14. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumen-
tacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine 
Murska Sobota (www.murska-sobota.si) in v vložišču 
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska 
Sobota, vsak delovni dan.

15. Dodatne informacije: dodatne informacije 
so na voljo vsak delovni dan med 9. in 10. uro po 
tel. 02/525-16-30 – kontaktna oseba Darja Kadiš. More-
bitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektron-
ski pošti na elektronski naslov: darja.kadis@murska-so-
bota.si oziroma po faksu +386/2/525-16-14.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 430-0014/2019-3(173) Ob-1799/19

Na podlagi 219. člena 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), Odloka o proračunu Mestne občine Murska So-
bota za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19) in Statuta 
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 
– UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) objavlja Mestna občina 
Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov v MOMS 
v letu 2019 s področja podpornih storitev v vzgoji 

in izobraževanju ter prostem času predšolskih  
in osnovnošolskih otrok

1. Namen in cilj razpisa: namen javnega razpisa je 
izbor projektov in programov s področja podpornih sto-
ritev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, 
ki bodo na območju MOMS izvedeni v letu 2019. Cilj 
javnega razpisa preko programov v šolah je omogočiti 
kreativno in kvalitetno dopolnjevanje učnega načrta in 
interesnih dejavnosti v okviru šole ter predšolskim in 
osnovnošolskim otrokom na območju MOMS omogočiti 
kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega 
časa, jih spodbujati k ustvarjalnosti in zagotoviti prosto-
časne ter preventivne aktivnosti v prostem času in času 
šolskih počitnic.

2. Predmet razpisa
Vsebinska področja:
Sklop I) Programi in projekti v šolah za učence
Predmet tega vsebinskega področja je sofinancira-

nje programov in projektov dopolnilnih in interesnih de-
javnosti osnovne in glasbene šole iz MOMS. Z razpisom 
želimo omogočiti kreativno in kvalitetno dopolnjevanje 
učnega načrta in interesnih dejavnosti v okviru šole.

V okviru tega sklopa so samo za osnovne šole in 
glasbeno šolo iz MOMS razpisane teme:

– udeležba učencev in mentorjev na predmetnih 
tekmovanjih iz znanja po učnem načrtu in predmetni-
ku osnovne in glasbene šole – programi za nadarjene 
učence,

– udeležba učencev in mentorjev na tekmovanjih 
ter organizacija tekmovanj in prireditev s področja inte-
resnih dejavnosti po posameznih področjih,
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– program šolske organizacije in skupnosti: Vesela 
šola, bralna značka, otroški parlament, taborniki, orga-
nizacija tedna otroka, program veselega decembra …,

– sodelovanje predšolskih in osnovnošolskih otrok 
na razpisnih natečajih za delavnice in tabore iz različnih 
področij,

– vključevanje učencev in mentorjev v mednarodno 
sodelovanje preko razpisnih projektov,

– organizacija in vključevanje šolskih in predšolskih 
športnih programov in tekmovanj,

– vključevanje osnovnošolskih otrok v organizirano 
vadbo športne rekreacije,

– organizacija taborov,
– revije in tekmovanja glasbenih šol,
– organizacija glasbenih prireditev (koncertov, ta-

borov in delavnic …),
– sodelovanje z drugimi šolami.
Sklop II) Programi in projekti s področja prostoča-

snih in aktivnosti osnovnošolskih otrok
Predmet tega vsebinskega področja je sofinancira-

nje prostočasnih in preventivnih programov za osnov-
nošolske otroke na območju MOMS, ki jih izvajajo drugi 
zavodi, društva, klubi, samostojni podjetniki, samostojni 
kulturni delavci in zveze ter druge organizacije, izvajajo 
z osnovnošolsko populacijo določene programe:

– izvajanje programa delavnic, taborov, tekmovanj, 
prireditev, natečajev, ki ne spadajo v redni program 
osnovne šole.

Pod sklop III) Programi in projekti za predšolske 
otroke

Predmet tega vsebinskega področja je sofinanci-
ranje programov in projektov za predšolske otroke na 
območju MOMS, ki jih izvajajo zavodi, društva, klubi, 
samostojni podjetniki, samostojni kulturni delavci in zve-
ze ter druge organizacije za določene programe pred-
šolskih otrok:

– sodelovanje predšolskih otrok v krožkih, intere-
snih dejavnostih, razpisnih natečajih za delavnice in 
tabore iz različnih področij.

2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Vlagatelji morajo imeti sedež na območju MOMS in 
delujejo na območju MOMS najmanj eno leto. Vsebina 
vloge mora biti v skladu z namenom, s cilji in predmetom 
tega javnega razpisa.

Osnovni pogoji, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Sklop I)
– Osnovne šole, Glasbena šola in Vrtec, katerih 

ustanoviteljica je v skladu z Odloki o ustanovitvi vzgoj-
no-izobraževalnih zavodov Mestna občina Murska So-
bota;

Sklop II in III)
– Drugi zavodi, društva, klubi, samostojni podjetniki, 

samostojni kulturni delavci in zveze ter druge organiza-
cije, ki po programu vzgojno-izobraževalnih zavodov 
izvajajo s predšolsko in osnovnošolsko populacijo dolo-
čene programe in so iz Mestne občine Murska Sobota, 
ter niso sofinancirani iz drugih proračunskih postavk 
proračuna Mestne občine Murska Sobota za program 
s katerim kandidirajo na razpis.

3. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

– vsebina vloge je v skladu z razpisanimi temami 
v predmetu razpisa,

– vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo 
samo na en javni razpis v Mestni občini Murska Sobota,

– vlagatelj se lahko prijavi z največ dvema vsebin-
sko različnima programoma ali projektoma,

– prijavljeni programi in projekti morajo biti izvedeni 
med 1. 1. 2019 do 15. 12. 2019,

– vloga mora biti v skladu z Zakonom o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – 
UPB).

4. Merila za izbor vlog:
– ustreznost vsebine,
– ustreznost finančne konstrukcije.
5. Okvirna višina sredstev
Orientacijska vrednost razpisa za dodatno oziroma 

razširjeno dejavnost znaša do:
Sklop I) 20.000,00 EUR, postavka 19031005 Doda-

tni programi v osnovnih šolah
Sklop II) 6.500,00 EUR postavka 19031005 Dodatni 

programi v osnovnih šolah
Sklop III) 16.000,00 EUR postavka 19021001 Do-

datni programi v vrtcih.
6. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sred-

stva za leto 2019 morajo biti porabljena do 15. 12. 2019.
7. Rok za predložitev vlog in način predložitve: 

vlagatelji morajo popolne vloge oddati na naslov: Me-
stna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska 
Sobota, do vključno 6. 5. 2019 oziroma najpozneje ta 
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na hrb-
tni strani mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. 
Na prednji levi strani ovitka mora biti zapisano: »Ne 
odpiraj – vloga: Sofinanciranje programov in projek-
tov v MOMS v letu 2019 s področja podpornih storitev 
v vzgoji in izobraževanju – Sklop I, ali Sofinanciranje 
programov in projektov v MOMS v letu 2019 s področja 
podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju – Sklop II, 
ali Sofinanciranje programov in projektov v MOMS v letu 
2019 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraže-
vanju – Sklop III«.

8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog je zaprto za 
javnost. Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Mestne 
občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska So-
bota, dne 9. 5. 2019. V primeru nepopolnih izpolnjenih 
vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija 
v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelja pisno pozvala, 
da jih dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od pre-
jema pošte.

9. Odločanje in obveščanje o izidu razpisa
Vsi vlagatelji bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi 

obveščeni o izidu javnega razpisa. Zavržene in zavrnje-
ne bodo vse vloge:

– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-
čen v 7. točki tega razpisa,

– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-
stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne doku-
mentacije,

– vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev,
– vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih in poseb-

nih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne 
dokumentacije,

– vloge, ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril 
za ocenjevanje ocenila kot neustrezna.

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za pre-
veritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev v roku 
osem dni od prejema sklepa. Pritožba se vloži na na-
slov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 
Murska Sobota.

Vloži se pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, ki 
je sklep izdal. Če se pošlje po pošti priporočeno, se na 
dan oddaje na pošto ne šteje za dan izročitve naslovni-
ku. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Prepozno 
vložena pritožba se zavrže.
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10. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumen-
tacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine 
Murska Sobota (www.murska-sobota.si) in v vložišču 
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Mur-
ska Sobota, vsak delovni dan.

11. Dodatne informacije: dodatne informacije vlaga-
telji dobijo po telefonu vsak dan od 8. do 12. ure oziroma 
po e-pošti, in sicer pri Darji Kadiš: tel. 02/525-16-30, 
e-pošta: darja.kadis@murska-sobota.si.

Mestna občina Murska Sobota

 Ob-1800/19
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopku za 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za 
leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19) in Statuta Mestne 
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 
49/10, 39/15 in 69/17) objavlja Mestna občina Murska 
Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota

javni razpis
za sofinanciranje programov v letu 2019

na področjih:
A) Socialnega varstva
B) Programi Društev upokojencev
C) Posebni programi na področju socialnega var-

stva
D) Zdravstvenega varstva
I. Predmet razpisa so: programi nevladnih in/ali ne-

profitnih organizacij in društev ter zavodov, ki delujejo na 
področju socialnega in zdravstvenega varstva.

Predmet javnega razpisa so:
Pod A)
1. programi humanitarnih društev in organizacij, 

ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega 
varstva,

2. programi za aktivno preživljanje prostega časa 
otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok med poletnimi 
počitnicami,

3. organiziranje prostovoljnega dela z mladimi in 
preventivni programi za delo z mladimi,

4. programi vključevanja socialne izključenosti in-
validnih oseb,

5. programi za svetovanja, pomoč in rehabilitacijo 
ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi te-
žavami v duševnem zdravju,

6. programi za zmanjševanja nasilja nad ženskami 
in otroki,

7. programi pomoči urejanja in reševanja socialnih 
stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih 
drog ter drugih oblik zasvojenosti.

Pod B)
1. programi Društev upokojencev za programe, ki 

v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne iz-
ključenosti starostnikov.

Pod C)
1. programi, ki vključujejo pripravo in dostavo to-

plih obrokov za občane zaradi revščine, ki jih izvajajo 
humanitarne organizacije, ki delujejo v javnem interesu 
na področju socialnega varstva, programi Območnih or-
ganizacij RK za zmanjševanje socialne izključenosti ob-
čanov zaradi revščine in dejavnost materinskih domov.

Pod D)
1. programi društev in organizacij, ki delujejo v jav-

nem interesu na področju zdravstvenega varstva,
2. programi za promocijo zdravja v Mestni občini 

Murska Sobota,

3. programi za vzgojo otrok in mladostnikov za 
zdrav način življenja,

4. programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije raz-
ličnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih 
zdravstvenih storitev.

II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na 
javni razpis

Na ta razpis se lahko prijavijo vsi, ki prijavijo pro-
gram, ki so predmet razpisa za A ali B ali C ali D podro-
čja. Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje, da so:

1. javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavo-
di, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejav-
nosti razpisanih programov,

2. dobrodelne organizacije kot prostovoljne in ne-
profitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale 
socialne stiske in težave občanov MO Murska Sobota, 
ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom ali verske 
skupnosti,

3. organizacije za samopomoč kot prostovoljne in 
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom usta-
novijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno 
reševali socialne in zdravstvene potrebe svojih članov,

4. invalidske in humanitarne organizacije kot prosto-
voljne neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in 
drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo 
socialne in zdravstvene programe in storitve, utemeljene 
na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih 
okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,

5. druga društva in zavodi, ki izvajajo občinske 
programe na področju sociale in zdravstva ali občinske 
programe izboljšanja kvalitete življenja za občane MO 
Murska Sobota,

6. vloga mora biti dana v skladu z Zakonom 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – UPB2).

7. Prijavitelji se lahko prijavijo le na enem področju 
razpisa, ali A ali B ali C ali D, in sicer največ s štirimi 
programi.

8. Prav tako se ne bodo sofinancirali programi pri-
javitelju, če se je prijavil z istim programom na druge 
razpise v okviru Mestne občine Murska Sobota za sofi-
nanciranje programov.

9. Če se društvu ali organizaciji že financira isti 
program iz proračuna Mestne občine Murska Sobota, 
se jim program ne sofinancira, na podlagi tega razpisa.

Izvajanje programov se mora nanašati na območje 
MO Murska Sobota oziroma njene občane.

III. K prijavi na javni razpis se obvezno priloži:
1. Izpolnjeno prijavo na razpis, obrazce z vsemi 

zahtevanimi podatki.
2. Odločbo oziroma sklep o registraciji (od upravne 

enote za društva oziroma od sodišča za ustanove in 
zavode, ki so registrirani za opravljanje socialno varstve-
nih storitev; namesto odločbe ali sklepa o registraciji se 
lahko predloži odločba o statusu društva ali organizacije, 
ki deluje v javnem interesu na področju socialnega in 
zdravstvenega varstva).

3. Potrdilo oziroma drugo dokazilo prijaviteljev, ki 
nimajo sedeža v Mestni občini Murska Sobota/potrdilo 
AJPES-a ali druga dokazila, da imajo enoto v Murski 
Soboti ali da program izvajajo za občane Mestne občine 
Murska Sobota – seznam članov ali uporabnikov.

4. Seznam članov društva ali organizacije prija-
vitelj poda, če je število članov oziroma uporabnikov 
do vključno 100. Člani in uporabniki morajo biti občani 
Mestne občine Murska Sobota. Navede se priimek in 
ime ter naslov stalnega bivališča, člana ali uporabnika.
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5. Mestna občina Murska Sobota si pridržuje pra-
vico, da kadarkoli v času izvajanja programa, vpogleda 
v seznam članov društva ali organizacije, ki imajo nad 
100 članov in so občani Mestne občine Murska Sobota 
in v listo prostovoljcev, ki so vključeni v program.

6. Za programe, ki se izvajajo enkrat letno, kot so 
strokovna predavanja, konference in drugo, prijavitelji 
podajo seznam udeležencev programa oziroma listo 
prisotnosti ob danem zahtevku za izplačilo odobrenih 
sredstev za program.

IV. Orientacijska vrednost razpisa
Orientacijska vrednost razpisa za leto 2019 za po-

samezno področje so sledeča:
A) Socialnega varstva 15.500,00 EUR,
B) Programi Društev upokojencev 15.700,00 EUR,
C) Posebni programi na področju socialnega var-

stva 73.800,00 EUR,
D) Zdravstveno varstvo 6.200,00 EUR.
Sredstva predvidena za posamezno področje se 

lahko prerazporedijo na drugo področje, če se glede na 
prijavljene programe pokaže potreba po prerazporeditvi.

Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne ob-
čine Murska Sobota za leto 2019, na področju Socialno 
varstvo drugih ranljivih skupin, na proračunski postavki 
20046000 – sofinanciranje preventivnih programov, kon-
to 4120-00 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam in na področju, Preventivni programi zdra-
vstvenega varstva, proračunska postavka 17061000 – 
preventivni programi, konto 4120-00 – tekoči transferi 
neprofitnim organizacijam in ustanovam.

V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2019 
morajo biti porabljena v letu 2019.

VI. Merila za izbor programov
Strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa lah-

ko v skladu z javnim interesom na področju socialnega 
in zdravstvenega varstva na območju Mestne občine 
Murska Sobota, če je to potrebno, po prostem preudarku 
ocenjuje in odloča o sofinanciranju programov.

Programi bodo ocenjeni v skladu s kriteriji ob pri-
merjavi istovetnih programov in ob upoštevanju speci-
fičnosti posameznih programov. Programi, ki po merilih 
ne dosežejo do 25 točk, se ne bodo sofinancirali. Kon-
kretnejša merila za izbor programov bodo objavljena in 
določena v razpisni dokumentaciji tega razpisa.

VII. Merila za dodelitev sredstev
1. Programi lahko prejmejo sredstva v višini do 80 % 

vseh predvidenih odhodkov programa.
2. Sofinancirani bodo stroški izvajanja progra-

ma/projekta – stroški dela redno in honorarno zapo-
slenih ter materialni stroški, povezani z izvajanjem pro-
grama, kamor sodijo tudi stroški plačil oblik dela izven 
zaposlitve, stroški dodatnega usposabljanja in stroški 
supervizije za strokovne delavce.

3. Pri določanju višine sredstev za stroške dela upo-
števala veljavne predpise oziroma cena stroškov dela za 
posamezno področje.

4. Investicije ne bodo sofinancirane!
5. Materialni stroški programov se bodo krili tako, 

da bo po proučitvi prijav na razpis ter zaključnih računov 
in poročil o delovanju programa v preteklem letu ocenila 
nujen obseg materialnih stroškov programa. Pri odmeri 
višine sredstev se bo upoštevala nujnost posamezne-
ga stroška za izvajanje programa ter primerjava višine 
stroškov na uporabnika med posameznimi istovetnimi 
programi.

Pri pregledu finančne konstrukcije programa se ne 
bodo iz predvidenih odhodkov upoštevali tisti odhodki, 
ki jih MO Murska Sobota v skladu s svojo usmeritvijo 
in predpisi ne more sofinancirati. Preostali odhodki pro-

grama bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede 
na njihov pomen za izvajanje programa. S pregledom 
finančne konstrukcije, ob upoštevanju predvidenih stro-
kovnih ravnaj in drugih aktivnosti, s katerimi program 
dosega zastavljene cilje, bo na osnovi meril določena 
višina sredstev, ki jih bo MO Murska Sobota zagotovila 
za izvedbo programa. Na osnovi odmerjenega obsega 
sredstev bo izvajalec programa s pogodbo pooblaščen 
in zadolžen za čim bolj racionalno uporabo sredstev 
in to na način, ki bo omogočal izvedbo prijavljenega 
programa.

VIII. Način sofinanciranja programov
O dodelitvi sredstev na predlog komisije, odloči di-

rektor mestne uprave, ki izda sklep o dodelitvi sredstev. 
Zoper sklep je v osmih dneh možno vložiti pritožbo. 
O pritožbi odloča župan. Odločitev župana je dokončna. 
Na podlagi sklepa bo sklenjena pogodba o sofinancira-
nju programov za leto 2019:

a. izvajalcem programov, katerih programi bodo 
prejeli do vključno 3.500,00 EUR, bodo sredstva na-
kazana enkrat letno, po izstavitvi zahtevka za nakazi-
lo sredstev. K zahtevku morajo biti priložena dokazila 
(računi ali druge enakovredne knjigovodske listine) za 
odobreni program, v skladu z veljavno zakonodajo ter 
dokazila o plačilu teh stroškov, in sicer najmanj v vre-
dnosti višine zahtevka, skupno največ do višine po-
godbeno opredeljenega zneska sofinanciranja. Izvajalec 
mora predložiti tudi druga dokazila o izvedbi programa, 
kot npr. slikovni material, vabila na dogodek, liste priso-
tnosti udeležencev, poročila medijev, podpise izvajalcev 
aktivnosti ipd.

b. izvajalcem programov, katerih programi bodo 
prejeli več kot 3.500,00 EUR, bodo sredstva nakazova-
na mesečno po dvanajstinkah odobrenega programa, 
po izstavitvi zahtevka s strani izvajalca programa za 
nakazilo za posamezni mesec v letu 2019. K zahtevku 
morajo biti priložena dokazila (računi ali druge enakovre-
dne knjigovodske listine) za odobreni program, v skladu 
z veljavno zakonodajo ter dokazila o plačilu teh stroškov, 
in sicer najmanj v vrednosti višine zahtevka opredelje-
nega, skupno največ do višine pogodbeno opredelje-
nega zneska sofinanciranja. Izvajalec mora predložiti 
tudi druga dokazila o izvedbi programa, kot npr. slikovni 
material, vabila na dogodek, liste prisotnosti udeležen-
cev, poročila medijev, podpise izvajalcev aktivnosti ipd.

IX. Obvezna oblika in vsebina ponudbe:
a. Ponudniki morajo ponudbo oddati na obrazcu 

2019 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje progra-
mov s področja socialnega varstva in zdravstvenega 
varstva na območju Mestne občine Murska Sobota za 
leto 2019, za sofinanciranje programov – program pod 
točko A ali B ali C ali D«.

b. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumenta-
cijo (Obrazec 2019) na vložišču Mestne občine Murska 
Sobota, Kardoševa 2, pritličje, vsak delavnik od 9. do 
12. ure, pri Manuela Hochstetter ali na spletni strani Me-
stne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si. Vse 
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresi-
rani po telefonu vsak delavnik med 9. in 12. uro na Od-
delku za negospodarske dejavnosti, tel. 02/525-16-29 
– mag. Rofina Bernjak.

c. Pisne ponudbe z zahtevanimi podatki je potreb-
no poslati v zaprtih ovojnicah na naslov: Mestna občina 
Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.

Na kuverto se zalepi obrazec »Oprema vloge«, ki 
je del razpisne dokumentacije.

d. Rok za oddajo ponudb je 6. maja 2019.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če 

je zadnji dan roka za oddajo, oddana na vložišču Me-
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stne občine Murska Sobota, Kardoševa 2 – pritličje ali 
če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena 
pošiljka.

1. Nepravočasno ali nepravilno označene ponudbe 
bodo vrnjene ponudnikom neodprte. Iz nadaljnjega po-
stopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne 
bodo oddane na predpisanem obrazcu.

Program je potrebno, skupaj z zahtevano dokumen-
tacijo, predložiti v kuverti, označeni na način, predpisan 
v točki IX/c. Ponudbe z več programi so lahko oddane 
v eni kuverti.

2. Komisija bo z odpiranjem prispelih ponudb priče-
la dne 8. 5. 2019.

3. Odpiranje bo na Mestni občini Murska Sobota in 
ne bo javno.

4. Ponudniki bodo o izboru programov, ki jih bo 
sofinancirala Mestna občina Murska Sobota, obveščeni 
v roku 45 dni od dneva, ko bo končano odpiranje po-
nudb.

e. Posebni pogoji:
1. Mestna občina Murska Sobota si pridružuje pra-

vico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev, v kolikor na 
razpis ne bodo prijavljeni ustrezni programi.

2. Da se na povabilo Mestne občine Murska Sobo-
ta, brezplačno vključijo v promocijske aktivnosti, ki jih 
organizira Mestna občina Murska Sobota.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 430-0022/2019-4 Ob-1804/19

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 
9000 Murska Sobota, na podlagi 106.i člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – 
ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 
107/10, 110/11 – ZDIU12, 104/12 – ZIPRS1314, 14/13, 
46/13 – ZIPRS1314-A, 82/13 – ZIPRS1314-C, 101/13, 
101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 95/14 – 
ZIPRS1415-C, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 33/17 – 
ZIPRS1718-A, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18), 219. člena 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 26/09, 
99/09, 3/13, 81/16), Odloka o proračunu Mestne občine 
Murska Sobota za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19) in 
31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni 
list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 
39/15 in 69/17), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje pospeševanja društvene 

dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota v letu 
2019 na področju kmetijstva in s kmetijstvom 

povezanimi dejavnostmi
I. Predmet javnega razpisa: pospeševanje društve-

ne dejavnosti.
II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih 

sredstev znaša 1.500 EUR.
III. Upravičenci: društva in njihove zveze s področja 

kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi, ki 
imajo sedež na območju Mestne občine Murska Sobota.

IV. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu:

– registracija pravne osebe v skladu s predpisi, ki 
urejajo društva;

– delovanje na področju kmetijstva in s kmetijstvom 
povezanimi dejavnostmi;

– realno izvedljiv program dela za leto 2019;

– pisni zahtevek z utemeljitvijo zahteve (obrazca 1 
in 2) in zahtevane priloge navedene v razpisni doku-
mentaciji.

Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 45/10, 26/11, 43/11).

V. Osnovna merila:
– pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in 

pospeševanje kmetijstva,
– aktivnost delovanja društva oziroma zveze,
– zagotavljanje čim širše predstavitve kmetijskim 

uporabnikom in javnosti,
– aktivno članstvo, s poudarkom na članstvu iz Me-

stne občine Murska Sobota,
– povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organi-

zacijami,
– vsebina, kvaliteta in realnost predloženega pro-

grama.
VI. Upravičeni stroški: upravičeni stroški povezani 

z delovanjem društva oziroma zveze. V okviru ukrepa se 
podpirajo dejavnosti društva, ki so neprofitnega značaja.

VII. Višina sofinanciranja: do 50 % izkazanih in 
priznanih upravičenih stroškov, vendar največ do do-
govorjene pogodbene vrednosti. Priznavajo se računi, 
zahtevki za izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni od 
vključno 1. 1. 2019. Dodeljena sredstva se morajo po-
rabiti v letu 2019.

VIII. Vsebina vloge
Vlagatelj mora vložiti izpolnjena predpisana obraz-

ca in priložiti zahtevane priloge, ki so navedene v razpi-
sni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija je od začetka javnega 
razpisa na voljo med uradnimi urami na Mestni občini 
Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobo-
ta, soba št. 8 (Silvija Kouter) in na spletni strani www.
murska-sobota.si, rubrika Razpisi/kmetijstvo.

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se dobijo 
na Mestni občini Murska Sobota, Oddelek za gospodar-
ske in negospodarske dejavnosti, Kardoševa ulica 2, 
9000 Murska Sobota, ali na tel. 02/525-16-63, kontaktna 
oseba je Silvija Kouter.

IX. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je 15. 5. 2019 do 12. ure.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: 

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 
Murska Sobota, oziroma se vloži neposredno v spre-
jemni pisarni mestne občine. Predložena vloga mora 
biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na hrbtni 
strani opremljen z nazivom in naslovom vlagatelja in na 
sprednji strani označen z oznako »Ne odpiraj – vloga« 
s pripisom »Pospeševanje društvene dejavnosti – kme-
tijstvo«.

X. Obravnava vlog
Odpiranje vlog vodi komisija in bo 15. 5. 2019 ob 

12.30.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog 

opravi strokovni pregled vlog ter jih oceni na podlagi po-
gojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma 
v razpisni dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog komisija 
pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O upra-
vičenosti do dodelitve sredstev odloči direktor mestne 
uprave, ki izda sklepe o dodelitvi sredstev.

O odločitvi bo vlagatelj obveščen v roku petnajst dni 
po odločitvi in prejemnik pozvan k podpisu pogodbe. Če 
se v roku osem dni od prejema poziva nanj ne odzove, 
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena 
pa zavrne. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 
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osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. 
Rok dopolnitve je sedem dni od dneva prejema poziva 
za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v nave-
denem roku ne dopolni, se zavrže.

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za 
preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev na 
naslov Mestne občine Murska Sobota, v roku osem dni 
od prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi je do-
končna. Prepozno vložena pritožba se zavrže.

XI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev mora pre-

jemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uve-
ljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev, in sicer:

– če so bila sredstva nenamensko uporabljena,
– če se ugotovi, da je prejemnik za pridobitev sred-

stev navajal neresnične podatke.
Mestna občina Murska Sobota

Št. 430-0026/2019-3(620) Ob-1805/19
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-

sa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 
68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), v skladu s Pravilnikom 
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list 
RS, št. 43/10 in 62/16) in na osnovi Odloka o proračunu 
Mestne občine Murska Sobota za leto 2019 (Uradni list 
RS, št. 17/19) Mestna občina Murska Sobota, Kardoše-
va 2, Murska Sobota, objavlja

javni razpis
za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2019 

sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kul-

turnih projektov (v nadaljevanju projekti), ki jih bodo 
prijavitelji izvajali v letu 2019 na področju kulture na 
območju Mestne občine Murska Sobota (v nadaljeva-
nju MOMS).

Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na 
naslednjih področjih:

– uprizoritvene umetnosti,
– glasbene umetnosti,
– vizualne umetnosti,
– knjiga in založništvo,
– na drugih področjih (iz 4. člena ZUJIK).
Sofinanciranje kulturnih projektov je razdeljeno 

v 2 sklopa:
– raznovrstni kulturni projekti s področij javnega 

razpisa,
– mednarodni kulturni projekti s področja sodob-

nega plesa.
2. Namen in cilj razpisa: namen razpisa je finančno 

podpreti raznovrstne kulturne projekte, ki bodo popestrili 
raznolikost kulturne ponudbe ter spodbujali aktivnosti 
na področju kulture, katerih realizacija bo imela ugodne 
učinke na vzpodbujanje razvoja kulture v MOMS. Cilj 
razpisa je podpreti projekte na področju kulture v letu 
2019, ki se bodo izvajali v MOMS in so usmerjeni v ra-
zvoj in dostopnost kulture v MOMS.

3. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje 

kulturne dejavnosti (kulturna društva, zasebni zavodi ali 
druge organizacije na področju kulture ter organizacije 
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kultu-
re) in fizične osebe (ki se ukvarjajo ljubiteljsko s kulturo 

ali osebe s statusom kulturnega ustvarjalca za področje 
profesionalne kulture), ki se ukvarjajo z ustvarjanjem in 
posredovanjem javnih kulturnih dobrin,

– pravne osebe, ki imajo sedež v MOMS in fizične 
osebe, ki imajo stalno prebivališče v MOMS,

– projekti vezani na MOMS.
Prijavitelj, ki se prijavlja na razpis, mora izpolnjevati 

naslednje pogoje:
– ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obvezno-

sti do MOMS, če je v preteklih letih prejel sredstva iz 
proračuna MOMS,

– prijavlja projekt, ki je nepridobitnega značaja,
– prijavlja projekt, ki je predmet razpisa,
– ima zagotovljene materialne, prostorske, kadro-

vske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavlje-
nega projekta,

– prijavitelj lahko z istim projektom kandidira samo 
na en javni razpis v MOMS,

– da se na povabilo MOMS brezplačno vključi v pro-
mocijske aktivnosti, ki jih organizira MOMS,

– pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Za-
kona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS, št. 69/11 – UPB2).

Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo 
projekte, ki bodo izvajani v letu 2019. Če prijavitelj pri-
pravi dva ali več projektov, jih mora oddati ločeno.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prija-
vitelji:

– ki so za isti namen 100 % sofinancirana iz drugih 
sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna,

– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča 
ali dokončno odločbo drugega pristojnega organa začet 
sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek prisilne 
poravnave ali likvidacije,

– ki imajo neporavnane obveznosti do MOMS,
– za katere velja omejitev poslovanja po Zakonu 

o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – UPB2).

4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje 
razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, 
ki jo imenuje župan MOMS. Komisija za odpiranje vlog 
bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, 
prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev, 
ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.

5. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenje-

nih za predmet razpisa je 22.000,00 EUR. Sredstva 
so predvidena v proračunu MOMS na proračunski po-
stavki 18033003 Sofinanciranje projektov kulturnih dru-
štev in ustanov, konto 4120-00 Tekoči transferi nepro-
fitnim organizacijam in ustanovam in 4133-02 Tekoči 
transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve.

MOMS lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez 
kakršnihkoli posledic razveljavi, razdeli le določen del 
razpoložljivih sredstev ter v primeru nezadostnega šte-
vila prijaviteljev, prerazporedi sredstva iz enega sklopa 
v drugi sklop. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede 
na dejansko realizacijo v proračunu.

Mestna občina Murska Sobota bo v letu 2019 sofi-
nancirala naslednje sklope kulturnih projektov:

Oznaka Razpisno področje Višina 
razpisanih 

sredstev v €
sklop 1 raznovrstni kulturni projekti 18.000,00
sklop 2 mednarodni kulturni projekti 

s področja sodobnega plesa
4.000,00

Skupaj: 22.000,00
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6. Razpisni kriteriji
a) Kriteriji za izbor projektov za vsa razpisna po-

dročja so:
– kakovost, inovativnost in ustvarjalnost predlože-

nega projekta,
– reference izvajalca, dosedanje delovanje, ki je 

bilo v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot vrhun-
sko, uspešno in odmevno,

– obiskanost prireditev,
– zagotovilo za kvalitetno in korektno izvedbo pro-

jekta (kadrovska, tehniška in organizacijska usposoblje-
nost, realnost ciljev in izvedbe projekta),

– kontinuiteta in večletno izvajanje projekta,
– raven prijavljenega projekta dosega oziroma pre-

sega občinski nivo,
– finančna konstrukcija in stroškovna učinkovitost.
b) Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire 

ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Način ocenjevanja: kriteriji so ovrednoteni s točkami 

in dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti 
projekti, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije 
uvrstila na seznam odobrenih projektov za leto 2019.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo 
biti porabljena v proračunskem letu 2019. Skrajni rok 
za predložitev zahtevkov in poročil je 30. 10. 2019.

8. Razpisni rok: razpis je odprt od 5. 4. 2019 do 
6. 5. 2019.

9. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in 

mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obve-
zne priloge in podatke, določene v razpisni dokumenta-
ciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko 
ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska So-
bota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v zaprti kuverti 
s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: kulturni projekt 2019«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in 
naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne 
bodo upoštevane. Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj 
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Vloga za posamezni projekt se pošlje tudi v elek-
tronski obliki v Wordovem dokumentu na naslov: dar-
ja.potocnik@murska-sobota.si.

10. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopol-
njuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje 
vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici 
z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vlo-
ga: kulturni projekt 2019« z obvezno navedbo na katero 
vlogo se dopolnitev nanaša.

11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vlo-

ge predvidoma 7. maja 2019. Če se zaradi števila pre-
jetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje 
naslednji dan. V primeru nepopolno izpolnjene vloge 
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec 
v roku 5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do 
določenega roka dopolni vlogo. V primeru, da prijavi-
telj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga 
s sklepom zavržena.

Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog, ki 
so jih podale upravičene osebe, bo potekala po poteku 
razpisnega roka.

Na podlagi predloga strokovne komisije bo izdana 
odločba, s katero bo odločena odobritev ter delež so-
financiranja ali zavrnitev sofinanciranja posameznega 
projekta.

12. Razpisna dokumentacija: zainteresirani lahko 
dokumentacijo razpisa dobijo ali le pogledajo vanjo na 

vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 
vsak delavnik od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do 15.30 
in ob petkih od 8. do 13.30 ali na spletnih straneh MOMS 
www.murska-sobota.si.

13. Dodatne informacije: vse dodatne informacije 
v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali 
po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku 
za negospodarske dejavnosti MOMS, tel. 02/525-16-24 
(Darja Potočnik) ali na naslovu darja.potocnik@mur-
ska-sobota.si.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 430-0025/2019-3(620) Ob-1806/19
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-

sa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 
68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), v skladu s Pravilnikom 
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list 
RS, št. 43/10 in 62/16) in na osnovi Odloka o proračunu 
Mestne občine Murska Sobota za leto 2019 (Uradni list 
RS, št. 17/19) Mestna občina Murska Sobota, Kardoše-
va 2, Murska Sobota, objavlja

javni razpis
za izbiro kulturnih programov, ki jih bo v letu 2019 

sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je 

sofinanciranje kulturnih programov (v nadaljevanju: pro-
gramov) v Mestni občini Murska Sobota (v nadaljevanju: 
MOMS), ki jih bodo izvajalci programov realizirali v letu 
2019.

2. Razpisna področja in cilji
Razpis se nanaša na sofinanciranje programov 

v letu 2019 na naslednjih področjih:
– glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna),
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– plesna dejavnost,
– fotografska, filmska in video dejavnost,
– likovna dejavnost,
– literarna dejavnost,
– večzvrstna dejavnost.
Namen razpisa je sofinancirati redno dejavnost lju-

biteljskih kulturnih društev, ki se ukvarjajo s kulturo in 
umetnostjo ter delujejo v MOMS.

Cilj razpisa je podpreti programe delovanja društev 
na področju kulture v letu 2019. MOMS bo sofinancirala 
stroške priprave in izvedbe programov kulturnih društev, 
ki jih bodo izvajalci v celoti izvedli v letu 2019 na obmo-
čju MOMS. Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje 
projektov in prireditev kulturnih izvajalcev.

3. Splošni pogoji
Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna dru-

štva na območju MOMS. Pravne osebe, ki so program 
prijavile na katerikoli drug razpis MOMS oziroma imajo 
drugače zagotovljena proračunska sredstva, do sred-
stev po tem razpisu niso upravičene.

Na javni razpis se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna 
društva oziroma posamezne sekcije ali skupine v okviru 
društva. Prijavitelj mora zadostiti naslednjim pogojem 
na javnem razpisu:

– je registriran za opravljanje kulturno-umetniških 
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin;

– ima sedež v MOMS;
– opravlja dejavnost na neprofitni osnovi;
– ima potrjen program s strani izvršnega organa 

društva;
– deluje na področju kulture najmanj eno leto.
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Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – UPB2).

4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje 
razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, 
ki jo imenuje župan MOMS. Komisija za odpiranje vlog 
bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, 
prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev 
programov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.

5. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost 
razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpi-
sa, je 10.000,00 EUR. Sredstva so predvidena v pro-
računu MOMS za leto 2019 na proračunski postavki 
18033002 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev, 
konto 4120-00 Tekoči transferi nepridobitnim organiza-
cijam in ustanovam.

6. Razpisni kriteriji
a) Kriteriji za izbor programov za vsa razpisna po-

dročja so:
– kakovost, inovativnost in ustvarjalnost predlože-

nega programa,
– reference izvajalca, dosedanje delovanje, ki je 

bilo v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot vrhun-
sko, uspešno in odmevno,

– obiskanost prireditev,
– zagotovilo za kvalitetno in korektno izvedbo pro-

grama (kadrovska, tehniška in organizacijska uspo-
sobljenost, realnost ciljev in izvedbe programa),

– kontinuiteta in večletno izvajanje programa,
– število članov društva oziroma sekcije,
– raven prijavljenega programa dosega oziroma 

presega občinski nivo,
– finančna konstrukcija in stroškovna učinkovitost.
b) Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti programi, ki bodo v postopku izbire 

ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Način ocenjevanja: kriteriji so ovrednoteni s točkami 

in dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti 
programi, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije 
uvrstila na seznam odobrenih programov za leto 2019.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo 
biti porabljena v proračunskem letu 2019. Zadnji rok 
za predložitev zahtevka in poročila je 1. 12. 2019.

8. Rok razpisa: razpis je odprt od 5. 4. 2019 do 
6. 5. 2019.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
Prijavitelj mora ob prijavi programa na javni razpis 

priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec,
– podpisan vzorec pogodbe o sofinanciranju pro-

grama.
Vloga za posamezni program se pošlje tudi v elek-

tronski obliki v Wordovem dokumentu na naslov: dar-
ja.potocnik@murska-sobota.si.

Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo 
na vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoše-
va 2, vsak delavnik od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do 
15.30 in ob petkih od 8. do 13.30 ali na spletnih straneh 
Mestne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si.

10. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in 

mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obve-
zne priloge in podatke, določene v razpisni dokumenta-
ciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko 

ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska 
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v zaprti ku-
verti s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: kulturni programi 
2019 – dejavnost«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in 
naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne 
bodo upoštevane. Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj 
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

11. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopolnju-
je le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje 
vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici 
z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna 
vloga: kulturni programi 2019 – dejavnost« z obvezno 
navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša.

12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vlo-

ge predvidoma 7. maja 2019. Če se zaradi števila pre-
jetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje 
naslednji dan. V primeru nepopolno izpolnjene vloge 
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec 
v roku 5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do 
določenega roka dopolni vlogo. V primeru, da prijavi-
telj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga 
s sklepom zavržena.

Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog, ki 
so jih podale upravičene osebe, bo potekala po poteku 
razpisnega roka.

Na podlagi predloga strokovne komisije bo izdana 
odločba, s katero bo odločena odobritev ter delež so-
financiranja ali zavrnitev sofinanciranja posameznega 
programa.

Mestna občina Murska Sobota lahko javni razpis po 
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi 
ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na de-
jansko realizacijo v proračunu.

13. Dodatne informacije: vse dodatne informacije 
v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali 
po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku 
za negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska 
Sobota, tel. 02/525-16-24 (Darja Potočnik) ali na naslo-
vu darja.potocnik@murska-sobota.si.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 430-0024/2019-3(620) Ob-1807/19

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 
68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), v skladu s Pravilnikom 
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list 
RS, št. 43/10 in 62/16) in na osnovi Odloka o proračunu 
Mestne občine Murska Sobota za leto 2019 (Uradni list 
RS, št. 17/19) Mestna občina Murska Sobota, Kardoše-
va 2, Murska Sobota, objavlja

javni razpis
za izbiro investicijskih projektov na področju 

kulture, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Mestna 
občina Murska Sobota

1. Predmet razpisa: predmet razpisa je izbira pro-
jektov za sofinanciranje nakupa opreme za potrebe de-
lovanja ljubiteljskih kulturnih društev v Mestni občini 
Murska Sobota (v nadaljevanju MOMS).

2. Cilj razpisa: namen razpisa je finančno podpreti 
nakup opreme, ki je potrebna za delovanje ljubiteljskih 
kulturnih društev v MOMS.
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3. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna 

društva, ki imajo sedež v MOMS in so registrirana za 
opravljanje dejavnosti s področja kulture ter izpolnjujejo 
kriterije in zahteve iz tega javnega razpisa. Prijavitelji 
lahko na ta javni razpis prijavijo samo projekte ali dele 
teh, ki bodo realizirani v letu 2019.

Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – UPB2).

Na razpis se ne morejo prijaviti javne organizacije 
oziroma javni zavodi, ki se ukvarjajo s kulturo in zasebni 
zavodi na področju kulture. Upravičeni vlagatelj z istim 
projektom ne more kandidirati na druge javne razpise 
ali pozive MOMS.

4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje 
razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, 
ki jo imenuje župan MOMS. Komisija za odpiranje vlog 
bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, 
prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev 
projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.

5. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost raz-
položljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa, je 
12.000,00 EUR. Sredstva so predvidena v proračunu 
MOMS za leto 2019 na proračunski postavki 18035002 
Ostali programi v kulturi, konto 4310-00 Investicijski 
transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.

6. Razpisni kriteriji
a) Kriteriji za izbor projektov za vsa razpisna po-

dročja so:
– gre za opremo, ki je nujno potrebna za izvajanje 

programa,
– število članov društva,
– gre za prispevek k ugledu, razpoznavnosti in pro-

mociji MOMS,
– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za delovanje 

društev na področju kulture,
– gre za projekt, ki omogoča kakovostnejše in traj-

nejše delovanje društev na področju kulture,
– je vsebinsko tehtno in celovito utemeljen,
– je realno ovrednoten in finančno uravnotežen,
– je nekomercialnega značaja.
b) Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire 

ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Način ocenjevanja: kriteriji so ovrednoteni s točkami 

in dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti 
projekti, ki jih bo MOMS na predlog strokovne komisije 
uvrstila na seznam odobrenih projektov za leto 2019.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo 
biti porabljena v proračunskem letu 2019. Skrajni rok 
za predložitev poročila o izvedbi in zahtevka je 30. 10. 
2019.

8. Rok razpisa: razpis je odprt od 5. 4. 2019 do 
6. 5. 2019.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
Prijavitelj mora ob prijavi projekta na javni razpis 

priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec 

(vključno z izjavo),
– podpisan vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta.
Prijavitelj mora do izteka prijavnega roka posredo-

vati izpolnjeno prijavnico (dokument v Wordu) na elek-
tronski naslov darja.potocnik@murska-sobota.si.

Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo 
na vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoše-
va 2, vsak delavnik od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do 
15.30 in ob petkih od 8. do 13.30 ali na spletnih straneh 
Mestne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si.

10. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in 

mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obve-
zne priloge in podatke, določene v razpisni dokumenta-
ciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko 
ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska 
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v zaprti ku-
verti s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: investicijski projekti 
2019-kultura«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in 
naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne 
bodo upoštevane. V primeru, da posamezni vlagatelj 
na razpis prijavlja več projektov, mora biti vsaka vloga 
poslana v ločeni kuverti z ustreznimi oznakami.

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi 
pogoji in kriteriji razpisa.

11. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopolnju-
je le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje 
vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici 
z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna 
vloga: investicijski projekti 2019-kultura« z obvezno na-
vedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša.

12. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 

8. maja 2019. V primeru nepopolno izpolnjene vloge 
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec 
v roku 5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do 
določenega roka dopolni vlogo. V primeru, da prijavi-
telj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga 
s sklepom zavržena.

Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog, ki 
so jih podale upravičene osebe, bo potekala po poteku 
razpisnega roka.

Na podlagi predloga strokovne komisije bo izdana 
odločba, s katero bo odločena odobritev ter delež so-
financiranja ali zavrnitev sofinanciranja posameznega 
projekta.

Mestna občina Murska Sobota lahko javni razpis 
po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic raz-
veljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. 
Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko 
realizacijo v proračunu.

13. Dodatne informacije: vse dodatne informacije 
v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali 
po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na Oddelku 
za negospodarske dejavnosti MOMS, tel. 02/525-16-24 
(Darja Potočnik) ali na naslovu darja.potocnik@mur-
ska-sobota.si.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 430-0019/2019-6(600) Ob-1822/19

Mestna občina Murska Sobota objavlja na podlagi 
17. člena Zakona o športu (ZŠpo-1) (Uradni list RS, 
št. 29/17 in 21/18 ZNOrg), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka 
o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 
2019 (Uradni list RS, št. 17/19), Statuta Mestne občine 
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 
39/15 in 69/17), Odloka o postopku, pogojih in merilih 
za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni 
občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 44/18) in Le-



Stran 686 / Št. 22 / 5. 4. 2019 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

tnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota 
za leto 2019

javni razpis
za sofinanciranje Letnega programa športa  
v Mestni občini Murska Sobota za leto 2019
Sofinancira se Letni program športa v Mestni občini 

Murska Sobota za leto 2019 (v nadaljevanju: LPŠ).
I. Naziv in sedež izvajalca razpisa: naročnik javne-

ga razpisa je Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 
ul. 2, 9000 Murska Sobota.

II. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: 
pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa za sofinan-
ciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska 
Sobota za leto 2019 (v nadaljevanju: JR), je določena 
v uvodu tega dokumenta.

III. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za 

sofinanciranje naslednjih športnih programov in področij 
športa:

A) Športni programi
1.0. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
2.0. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 

potrebami
3.0. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene 

v kakovostni in vrhunski šport
4.0. Kakovostni šport
5.0. Vrhunski šport
6.0. Šport invalidov
7.0. Športna rekreacija
8.0. Šport starejših
B) Razvojne dejavnosti v športu
1.0. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 

kadrov v športu
1.1. Založništvo v športu
1.3. Informacijsko komunikacijska tehnologija (pod-

pora športu)
C) Organiziranost v športu
1.0. Organiziranost v športu
1.1. Delovanje športnih društev in zvez
D) Športne prireditve in promocija športa
1.0. Športne prireditve in promocija športa
1.1. Občinske športno-promocijske prireditve za po-

delitev priznanj v športu
IV. Pogoji za kandidiranje na JR
Pravico do pridobivanja sredstev za sofinancira-

nje izvajanja LPŠ imajo tisti izvajalci, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– imajo sedež v Mestni občini Murska Sobota,
– so na dan objave javnega razpisa za sofinancira-

nje LPŠ najmanj eno leto registrirani v skladu z veljav-
nimi predpisi, njihova dejavnost pa je izvajanje športnih 
programov (ena od dejavnosti ali glavna dejavnost),

– izvajajo športne programe/področja športa skla-
dno z odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter 
izpolnjujejo vse razpisne pogoje,

– imajo za prijavljene športne programe/področja 
športa:

– zagotovljene materialne in prostorske pogoje 
ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader 
za opravljanje strokovnega dela v športu,

– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so raz-
vidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,

– urejeno evidenco članstva (športna društva, 
zveze) ter evidenco o udeležencih programov.

Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi 
pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.

Za izpolnjevanje prostorskih pogojev se šteje skle-
njena pogodba z lastnikom ali upravljavcem objekta ali 

prostorov, kjer se programi izvajajo, razen v primeru, če 
se dejavnost izvaja na prostem, v tem primeru je pogoj 
izpolnjen.

Izpolnjujejo druge pogoje, določene z Odlokom 
o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Mestni občini Murska Sobota (Uradni 
list RS, št. 44/18).

Vloga mora biti v skladu z Zakonom o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – 
UPB2).

Upravičeni izvajalci LPŠ v skladu z odlokom so:
– športna društva in športne zveze, ki so registrira-

ne in imajo sedež v Mestni občini Murska Sobota,
– zavodi, pravne osebe, samostojni podjetniki po-

samezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti 
v športu v Mestni občini Murska Sobota,

– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen 
namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ure-
ja ustanove in so registrirane v Mestni občini Murska 
Sobota,

– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, 
ki izvajajo športne programe določene z LPŠ v Mestni 
občini Murska Sobota,

– zasebni športni delavci v Mestni občini Murska 
Sobota.

V. Predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje
Okvirna skupna višina razpisanih sredstev znaša 

320.000,00 €.
Predvidene višine sredstev, ki so namenjene izved-

bi razpisanih športnih programov in področij športa so:

Naziv Predvidena 
razpisana 
sredstva v €

1. Prostočasna športna vzgoja otrok 
in mladine

9.300

2. Športna vzgoja otrok in mladine 
s posebnimi potrebami

1.200

3. Športna vzgoja otrok in mladine 
usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport

138.000

4. Kakovostni šport 72.000
5. Vrhunski šport 9.400
6. Šport invalidov 5.500
7. Športna rekreacija 15.000
8. Šport starejših 1.600
9. Razvojne dejavnosti v športu 5.000
10. Organiziranost v športu 55.000
11. Športne prireditve in promocija 

športa
8.000

Sredstva za ta namen so predvidena v proračunu 
Mestne občine Murska Sobota za leto 2019 na postavki: 
18051013 Letni program športa.

VI. Merila in kriteriji za vrednotenje športnih progra-
mov in področij športa

Izbrani športni programi in področja športa bodo 
sofinancirani iz proračunskih sredstev, namenjenih za 
Letni program športa za leto 2019 na osnovi Odloka 
o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Mestni občini Murska Sobota. Pogo-
ji, merila in kriteriji za vrednotenje LPŠ v Mestni občini 
Murska Sobota so sestavni del odloka.

Za najem športne dvorane ali drugih objektov se 
izvajalcu obračunava sofinancirani del uporabe špor-
tnega objekta.

VII. Obdobje porabe dodeljenih sredstev: dodeljena 
sredstva za izvajanje Letnega programa športa v Mestni 
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občini Murska Sobota za leto 2019 morajo biti porablje-
na v letu 2019.

VIII. Rok za predložitev vlog in način oddaje vlog
Vloga za sofinanciranje Letnega programa športa 

v Mestni občini Murska Sobota za leto 2019 mora biti iz-
delana izključno preko spletne aplikacije www.lps-ms.si. 
Kopijo podpisane in ožigosane vloge skupaj z vzorcem 
podpisane pogodbe s strani zakonitega zastopnika iz-
vajalca programa športa in področij športa ter skupaj 
z ostalimi obveznimi prilogami iz razpisa, vlagatelji od-
dajo v skladu z navodili iz tega poglavja, in sicer:

Vlagatelji morajo kopijo vloge podpisane in ožigo-
sane s spletne aplikacije, skupaj z vzorcem pogodbe ter 
skupaj z ostalimi obveznimi prilogami iz razpisa, oddati 
na vložišču Mestne občine Murska Sobota ali poslati po 
pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do vključno 
19. 4. 2019 na naslov: Mestna občina Murska Sobota, 
Kardoševa ul. 2, 9000 Murska Sobota. Šteje se, da je 
vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka 
za predložitev vlog oddana na pošti s priporočeno pošilj-
ko ali oddana v vložišču Mestne občine Murska Sobota.

Vloga mora biti v zapečateni ovojnici in ustrezno 
označena. Na ovojnici mora biti napisano sledeče:

– naslov vlagatelja (polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Mestna občina Murska Sobota),
– pripis »Ne odpiraj – vloga«, Javni razpis za so-

financiranje Letnega programa športa v Mestni občini 
Murska Sobota za leto 2019.

IX. Datum in način odpiranja vlog
Strokovna komisija za vodenje postopka javnega 

razpisa bo pravočasno prispele vloge odpirala od dne 
23. 4. 2019. Na odpiranju bo strokovna komisija ugotovi-
la popolnost prejetih vlog in, če izpolnjujejo razpisne po-
goje. Odpiranje prejetih vlog ne bo javno. Vloge, ki bodo 
prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene.

Vlagatelji, ki bodo vložili nepopolne vloge, bodo 
v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvani, da vloge dopol-
nijo. Rok za dopolnitev vlog je 8 dni od prejema poziva 
k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne 
bodo dopolnili v predpisanem roku, se s sklepom za-
vržejo.

X. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu 
JR: vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi 
obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci 
športnih programov in področij športa, bo župan Mestne 
občine Murska Sobota sklenil pogodbe o sofinanciranju.

XI. Osebe, pooblaščene za dajanje informacij o JR: 
vse dodatne informacije v zvezi z razpisom bodo zainte-
resirani dobili pri strokovnem sodelavcu za šport Zavoda 
za kulturo, turizem in šport: Goran Gutalj (ZKTŠ Murska 
Sobota, Mladinska ul. 3, 9000 Murska Sobota), GSM: 
031/792-969; e-naslov: goran.gutalj@sz-ms.si.

XII. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumen-
tacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka pri-
javnega roka dosegljiva preko spletne aplikacije www.
lps-ms.si, spletne strani Zavoda za kulturo, turizem in 
šport Mestne občine Murska Sobota: www.zkts-ms.si 
in spletne strani Mestne občine Murska Sobota: www.
murska-sobota.si/.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 410-19/2019-1 Ob-1803/19
Na podlagi Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja 

v Občini Hrpelje - Kozina v obdobju 2014–2020, Pravil-
nika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), določil Odloka o pro-
računu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2019, Zakona 
o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) 

in odločitve Komisije za vodenje postopka javnega razpi-
sa za sofinanciranje ukrepov spodbujanje zaposlovanja 
v Občini Hrpelje - Kozina za leto 2019 Občina Hrpelje 
- Kozina objavlja

javni razpis
za sofinanciranje ukrepov spodbujanja 

zaposlovanja v Občini Hrpelje - Kozina za leto 2019
1. Naročnik: Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Re-

ška cesta 14, 6240 Kozina.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih 

sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zapo-
slovanja v Občini Hrpelje - Kozina, in sicer:

– sofinanciranje prve zaposlitve oziroma pripravni-
štva za kritje dela stroškov dela (Ukrep 1),

– sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stro-
škov dela (Ukrep 2) in

– sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov 
za realizacijo samozaposlitve (Ukrep 3).

3. Upravičenci do finančnih pomoči in pogoji, ki jih 
morajo izpolnjevati:

Ukrep 1 in Ukrep 2
Za ukrep spodbujanja prve zaposlitve oziroma pri-

pravništva ter ukrep spodbujanja novih zaposlitev so 
upravičenci gospodarske družbe v skladu z zakonom, 
ki ureja gospodarske družbe, zadruge ter samostojni 
podjetniki posamezniki, ki:

– imajo poslovni sedež ali podružnico (poslovno 
enoto) na območju Občine Hrpelje - Kozina ali izven,

– so na dan prijave registrirani za opravljanje dejav-
nosti v Republiki Sloveniji,

– na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku 
prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,

– na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja 
po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah,

– imajo poravnane vse davke in druge obvezne 
dajatve v Republiki Sloveniji in

– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti 
do Občine Hrpelje - Kozina.

Do pomoči po pravilu »de minimis« niso upravičena 
podjetja iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz se-
znama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti v naslednjih primerih:

I. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ozi-
roma količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

II. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v ce-
loti prenese na primarne proizvajalce.

Pomoč »de minimis« ne sme biti namenjena izvo-
zu oziroma z izvozom povezanimi dejavnostmi v tretje 
države ali države članice, kot je pomoč, neposredno po-
vezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delo-
vanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, 
povezanimi z izvozno dejavnostjo.

Pomoč »de minimis« ni pogojena s prednostno 
rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.

Ukrep 3
Za ukrep spodbujanja samozaposlitev so upravi-

čenci brezposelne osebe, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno bivališče na območju Občine Hrpe-

lje - Kozina,
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– so na dan oddaje vloge prijavljeni na Zavodu Re-
publike Slovenije za zaposlovanje,

– imajo poravnane vse davke in druge obvezne 
dajatve v Republiki Sloveniji,

– imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti 
do Občine Hrpelje - Kozina.

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci:
Za Ukrep 1 – spodbujanje prve zaposlitve oziroma 

pripravništva:
– mladi iskalec prve zaposlitve oziroma pripravnik 

mora biti državljan Republike Slovenije, mora biti mlajši 
od 26 let oziroma mlajši od 30 let v primeru podiplomske 
izobrazbe ter mora imeti stalno prebivališče na območju 
Občine Hrpelje - Kozina,

– prijavitelj mora z izbranim kandidatom skleniti de-
lovno razmerje v obdobju od 1. 1. 2019 do najkasneje 
15 dni po prejemu odločbe o sofinanciranju zaposlitve,

– zaposlitev mora biti sklenjena vsaj za dobo enega 
leta za polni delovni čas,

– v primeru nudenja pripravništva pa mora delo-
dajalec zagotoviti mentorja za pripravnika in program 
pripravništva.

Ciljna skupina so mladi iskalci prve zaposlitve ozi-
roma pripravniki z dokončano srednješolsko izobrazbo, 
višješolsko izobrazbo, visokošolsko izobrazbo ter po-
diplomsko izobrazbo, ki začnejo oziroma so že začeli 
opravljati delo, ki ustreza vrsti in stopnji njihove izo-
brazbe.

Za Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev:
– imajo registriran sedež ali poslovno enoto na 

območju Občine Hrpelje - Kozina ali izven vsaj eno 
leto pred oddajo vloge na javni razpis,

– najkasneje 15 dni po prejemu odločbe o sofinan-
ciranju nove zaposlitve zaposlijo brezposelne osebe za 
polni delovni čas za najmanj eno leto, ki so državljani 
Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče na ob-
močju Občine Hrpelje - Kozina in so prijavljeni na ZRSZ 
zaporedoma vsaj 3 mesece pred oddajo vloge.

Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev:
– upravičenec ni imel registrirane dejavnosti vsaj 

eno leto pred oddajo vloge,
– sredstva lahko upravičenec pridobi za naslednje 

oblike samozaposlitve: samozaposlitev kot direktor ozi-
roma poslovodna oseba, če je lastnik ali solastnik v no-
voustanovljeni gospodarski družbi (zavarovalna podlaga 
040 + 112) ter pridobitev statusa samostojnega podje-
tnika posameznika – s.p. (zavarovalna podlaga 005),

– realizira samozaposlitev na območju Občine Hr-
pelje - Kozina (poslovni prostor in sedež morata biti na 
območju Občine Hrpelje - Kozina),

– dejavnost se mora izvajati na območju Občine 
Hrpelje - Kozina vsaj 2 leti po realizaciji samozaposlitve,

– najkasneje do 15 dni po prejemu odločbe o sofi-
nanciranju samozaposlitve mora realizirati samozapo-
slitev.

5. Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis
Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2019, 

ki je na razpolago na proračunski postavki 0490 097 
Sofinanciranje prve zaposlitve, znaša 20.000,00 EUR, 
od tega za:

– Ukrep 1: spodbujanje prve zaposlitve oziroma 
pripravništva v okvirni višini 5.056,74 EUR,

– Ukrep 2: spodbujanje novih zaposlitev v okvirni 
višini 5.056,74 EUR in

– Ukrep 3: spodbujanje samozaposlitev v okvirni 
višini 9.886,52 EUR.

Sredstva se lahko prerazporedijo med posamezni-
mi ukrepi glede na število upravičencev in višino zahte-
vanih sredstev ter razpoložljivih sredstev.

6. Višina finančne pomoči in upravičeni stroški so-
financiranja

Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči, 
kar pomeni, da dodelitev sredstev v okviru namena 
tega javnega razpisa predstavlja za prejemnika držav-
no pomoč.

Finančne pomoči se dodeljujejo skladno z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list 
EU L 352/1, 24. 12. 2013) (v nadaljevanju: Uredba »de 
minimis«).

Višina »de minimis« pomoči, dodeljena enotnemu 
podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju 
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in 
namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli 
iz sredstev države, občine ali Unije. V komercialnem 
cestnem tovornem prevozu znaša zgornja dovoljena 
meja pomoči 100.000 EUR. Pomoč »de minimis« 
v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni 
prevoz, ne sme biti namenjena za nabavo vozil za 
prevoz tovora.

»Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med 
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov drugega podjetja;

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati ve-
čino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu;

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega pod-
jetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali druž-
beniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino gla-
sovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega 
podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do če-
trte alineje prejšnjega stavka preko enega ali več drugih 
podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel 
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni 
znesek prejete pomoči »de minimis« ne sme preseči 
zgornje meje »de minimis« pomoči ter intenzivnosti po-
moči po drugih predpisih.

Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh »de minimis« 

pomočeh, ki jih je podjetje prejelo v predhodnih dveh in 
v tekočem proračunskem letu, vključno z navedbo, pri 
katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v tekočem pro-
računskem letu še kandidiral za »de minimis« pomoč,

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) 
pomočeh za iste upravičene stroške ter

– pisno izjavo s seznamom vseh podjetij, ki so 
z njim povezana.

Prejemnika se pisno obvesti:
– da je pomoč dodeljena v skladu z Uredbo »de 

minimis«,
– o znesku de minimis pomoči.
Upravičeni stroški sofinanciranja so za Ukrep 1 – 

spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva in 
Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev stroški za kritje 
dela stroškov plač.

Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev pa so 
upravičeni stroški sofinanciranja stroški za realizacijo 
samozaposlitve, ki so stroški povezani z izvajanjem de-
javnosti, in sicer: stroški obveznih prispevkov za social-
no varnost, opredmetenih in neopredmetenih osnovnih 
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sredstev, računovodskih storitev, najemnin poslovnih 
prostorov ter stroški nabave pisarniške in računalniške 
opreme.

Višina sredstev sofinanciranja znaša za Ukrep 1 – 
spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva do 
3.371,16 EUR.

Za Ukrep 2 – spodbujanja novih zaposlitev zna-
ša višina sredstev sofinanciranja do 3.371,16 EUR 
ter za Ukrep 3 – spodbujanja samozaposlitev do 
4.213,95 EUR.

Sredstva se dodelijo v enkratnem znesku.
Za kritje upravičenih stroškov mora upravičenec do 

najkasneje 15 dni po prejemu odločbe o sofinanciranju 
ukrepov spodbujanja zaposlovanja predložiti naslednjo 
dokumentacijo za izplačilo:

a. za Ukrep 1 – ukrep spodbujanja prve zaposlitve 
oziroma pripravništva in Ukrep 2 – ukrep novih zapo-
slitev:

– zahtevek za izplačilo ter seznam zaposlenih,
– fotokopije pogodbe o zaposlitvi,
– fotokopije obrazca prijave v zavarovanje (obr. M-1)
b. za Ukrep 3 – ukrep spodbujanja samozaposlitve:
– zahtevek za izplačilo,
– fotokopije dokazil o registraciji dejavnosti, in sicer 

dokazilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (Ajpes),
– fotokopijo obrazca prijave v zavarovanje (obr. M-1).
7. Merila za izbor končnih prejemnikov
Za Ukrep 1 – spodbujanje prve zaposlitve oziroma 

pripravništva:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca – boni-

tetna ocena,
– starost mladega iskalca zaposlitve oziroma pri-

pravnika,
– zaposlitev za nedoločen čas.
Za Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev:
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca – boni-

tetna ocena,
– zaposlitev za nedoločen čas,
– dolgotrajno brezposelna oseba (prijavljena na za-

vodu več kot leto dni),
– invalid, ki dokazuje invalidnost na podlagi odločbe 

pristojnega organa,
– brezposelna oseba starejša od 50 let,
– mladi do vključno 29 let.
Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev:
– načrtovani čisti prihodki od prodaje v EUR v pr-

vem letu poslovanja,
– število predvidenih novih zaposlitev v prvih dveh 

letih poslovanja,
– inovativnost in izvirnost ideje,
– tržni potencial ideje.
Sredstva bodo prejeli tisti upravičenci, ki bodo na 

podlagi meril pridobili najvišje število točk.
8. Rok za predložitev vlog je do vključno 20. 9. 

2019.
9. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Vlo-

ga na javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbu-
janja zaposlovanja v Občini Hrpelje - Kozina za leto 
2019«. Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih mestih 
podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obve-
zne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni 
dokumentaciji.

10. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni raz-
pis, obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe se 
dvigne v sprejemni pisarni, sobi št. 1. Razpis in obrazci 
so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Hrpelje 
– Kozina: http://www.hrpelje-kozina.si (zavihek 'Javni 
razpisi, naročila in objave').

11. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami 
pošljejo vlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Občina 
Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Ko-
zina. Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem 
mestu napis »Ne odpiraj, vloga na javni razpis – 
spodbujanje zaposlovanja«. Na hrbtni strani kuverte 
mora biti označen naziv in polni naslov vlagatelja. Kot 
pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključno 
zadnjega dne roka za predložitev vlog – do vključno 
20. 9. 2019 osebno v sprejemni pisarni v poslovnem 
času ali oddane priporočeno po pošti. V primeru, da 
vlagatelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti 
vsaka vloga v svoji kuverti.

12. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja 

z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana 
s sklepom župana, se bo predvidoma sestala v roku 
8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis. 
Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku do-
stavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki 
vsebujejo vloge. Prepozno prispele vloge komisija ne 
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. 
V primeru formalno nepopolne vloge komisija v 8 dneh 
od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 8 dni 
od prejetega poziva dopolni vlogo. Komisija lahko za-
radi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih 
podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge do-
kumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki 
v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s skle-
pom zavržene.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh ob-
veznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.

Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih 
vlog ter preverila izpolnjevanje pogojev. Po preveritvi iz-
polnjevanja pogojev bo pripravila predlog prejemnikov in 
neprejemnikov finančnih pomoči in razdelitev razpisanih 
sredstev ter ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju 
občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske 
enote, ki bo izdal sklepe o dodelitvi oziroma nedodelitvi 
sredstev.

13. Izbor in višina sredstev
Upravičencem bo posredovan sklep in poziv k pod-

pisu pogodbe v 8 dneh po sprejeti odločitvi in poda-
ji predloga prejemnikov in neprejemnikov finančnih po-
moči na seji komisije. Če se upravičenec v roku 8 dni od 
prejema poziva ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo 
za pridobitev sredstev.

Zoper sklep o dodelitvi oziroma nedodelitvi je mo-
žna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena 
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi 
upravičenci. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena 
merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan.

14. Dodatne informacije v zvezi z razpisom do-
bijo vlagatelji na Občinski upravi – Oddelek za druž-
bene dejavnosti Občine Hrpelje - Kozina, Hrpelje, 
Reška cesta 14, kontaktna oseba je Vasja Valenčič, 
tel. 05/620-53-69.

Občina Hrpelje - Kozina

Št. 014-0009/2019-202 Ob-1812/19

Javni razpis
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Ko-

roškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Pravna podlaga:
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna 

Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
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– Statut Občine Ravne na Koroškem (Uradno gla-
silo slovenskih občin, št. 16/2016),

– Pravilnik o sofinanciranju društvenih programov 
in dejavnosti splošnega značaja v Občini Ravne na Ko-
roškem (Uradni list RS, št. 62/07).

3. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje društve-
nih programov in dejavnosti splošnega značaja, ki so 
v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem in se 
bodo sofinancirali iz občinskega proračuna v letu 2019.

4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci 
programov in projektov

Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične ose-
be, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa, 
pod naslednjimi pogoji:

– da imajo sedež in izvajajo programe na območju 
Občine Ravne na Koroškem oziroma da je program 
njihovega dela zastavljen tako, da vključuje občane Ob-
čine Ravne na Koroškem,

– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da imajo zagotovljene minimalne materialne, pro-

storske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresni-
čevanje načrtovanih dejavnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu v Občini 
Ravne na Koroškem.

5. Pravico do sofinanciranja društvenih programov 
in dejavnosti splošnega značaja v Občini Ravne na Ko-
roškem imajo:

– društva in organizacije, ustanovljene v skladu 
z Zakonom o društvih z dejavnostjo splošnega značaja, 
razen društev s področij kulture, športa, socialnega in 
zdravstvenega varstva, kmetijstva in turizma ter drugih 
dejavnosti, ki jih občina sofinancira na osnovi samostoj-
nih pravilnikov o sofinanciranju.

6. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago 
za predmet javnega razpisa, znaša v skupni višini 
6.707 €.

7. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na 
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in na-
kazana v enkratnem znesku do konca meseca julija 
2019. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 
31. 12. 2019.

8. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predlo-
žene do torka, 30. 4. 2019, v zaprti kuverti v sprejemni 
pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik 
ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na Ko-
roškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, 
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni 
razpis – programi splošnega značaja – 2019«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s pri-
poročeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine 
Ravne na Koroškem.

Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov 
prijavitelja.

9. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 6. 5. 2019, 
ob 9. uri, v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, 
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.

10. O izidu javnega razpisa bodo potencialni pre-
jemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni 
od oddaje popolne ponudbe.

11. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani 
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni 
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani www.
ravne.si od vključno petka, 5. 4. 2019.

12. Predlagatelji morajo posredovati natančen opis 
dejavnosti in programov ter v celoti izpolnjene obrazce, 
ki so priloga k razpisni dokumentaciji.

13. Dejavnosti in programi morajo biti finančno 
ovrednoteni in navedeni viri financiranja.

14. Izbrane programe bomo sofinancirali na pod-
lagi meril za finančno vrednotenje programov in de-
javnosti splošnega značaja, navedenih v Pravilniku 
o sofinanciranju društvenih programov in dejavnosti 
splošnega značaja v Občini Ravne na Koroškem (Ura-
dni list RS, št. 62/07), ki je priloga razpisne dokumen-
tacije.

15. Podrobne informacije dobite na Uradu za ope-
rativne in splošne zadeve Občine Ravne na Koroškem 
pri Darji Čepin, višji svetovalki III, tel. 02/82-16-022 ali 
GSM 031/384-137.

16. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o so-
financiranju dejavnosti in programov.

17. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo 
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 1220-0002/2019-202 Ob-1813/19
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 

list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
– ZSPDSLS-1 in 30/18), Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 16/2016) in Letnega programa 
zdravstvenega in socialnega varstva v Občini Ravne na 
Koroškem 2019

javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov 

na področju humanitarnih dejavnosti  
za zagotavljanje različnih oblik pomoči socialno 

ogroženim občanom v Občini Ravne  
na Koroškem za leto 2019

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Ko-
roškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.

2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpi-
sov, navedenih v uvodu.

3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za 
sofinanciranje programov na področju humanitarnih de-
javnosti za zagotavljanje različnih oblik pomoči socialno 
ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem za 
leto 2019.

4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci 
programov:

– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini 
Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje 
občane Občine Ravne na Koroškem;

– da so vpisani v register in imajo humanitarno de-
javnost opredeljeno v ustanovitvenih aktih;

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrto-
vanih dejavnosti.

Pravico do sofinanciranja programov imajo:
– humanitarne organizacije, organizacije za samo-

pomoč in dobrodelne organizacije, ustanovljene zato, 
da prispevajo k reševanju socialnih stisk in težav vsem 
socialno ogroženim občanom v občini.

4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spo-

daj navedene kriterije:
– da so prostori izvajalca za izvajanje programa 

v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk
– da so vsi programi izvajalca namenjeni izključno 

zmanjševanju in lajšanju socialnih stisk vseh socialno 
ogroženih občanov v Občini Ravne na Koroškem in ne 
le članov ter podpornih članov izvajalca – 30 točk
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– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno 
1 leta – 5 točk

od 1 do vključno 5 let – 10 točk
nad 5 let – 15 točk
– programi vključujejo pomoč občanom Občine 

Ravne na Koroškem v naslednjih oblikah pomoči:
– denarna pomoč (plačilo položnic) – 30 točk
– prehrambeni paketi – 30 točk
– pomoč v obleki in obutvi – 15 točk

– vključenost socialno ogroženih občanov:
– program vključuje do 10 občanov – 5 točk
– program vključuje od 10 do 50 občanov – 

10 točk
– program vključuje od 50 do 100 občanov – 

20 točk
– program vključuje nad 100 občanov – 30 točk

5. Okvirna višina sredstev za izvajanje programov 
je 18.000 €.

6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na 
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in na-
kazana v enkratnem znesku do konca meseca junija 
2019. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 
31. 12. 2019.

7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predlože-
ne do vključno torka, 30. 4. 2019, v zaprti kuverti v spre-
jemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji 
Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne 
na Koroškem, Urad za operativne in splošne zadeve, 
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom 
»Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni razpis – 
programi na področju humanitarnih dejavnosti – 2019«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s pri-
poročeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine 
Ravne na Koroškem.

Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov 
prijavitelja.

8. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 6. 5. 2019, 
v pisarni Urada za operativne in splošne zadeve, Ob-
čine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na 
Koroškem.

9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni preje-
mniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od 
oddaje popolne ponudbe.

10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani 
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni 
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani www.
ravne.si od vključno petka, 5. 4. 2019.

11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o so-
financiranju programov.

12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo 
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.

Podrobne informacije lahko dobite na Uradu za 
operativne in splošne zadeve pri Darji Čepin, višji sveto-
valki III, tel. 02/82-16-022 ali GSM 031/384-137.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 1220-0004/2019-202 Ob-1814/19
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 

list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
– ZSPDSLS-1 in 30/18), Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 16/2016) in Letnega programa 
zdravstvenega in socialnega varstva v Občini Ravne na 
Koroškem 2019

javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov 
na področju humanitarnih dejavnosti za izvajanje 
programov razdeljevanja viškov hrane socialno 

ogroženim občanom v Občini Ravne na Koroškem 
v letu 2019

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Ko-
roškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem

2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpi-
sov, navedenih v uvodu.

3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za 
sofinanciranje programov na področju humanitarnih de-
javnosti za izvajanje programov razdeljevanja viškov 
hrane socialno ogroženim občanom v Občini Ravne na 
Koroškem v letu 2019

4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci 
programov:

– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini 
Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje 
socialno ogrožene občane Občine Ravne na Koroškem;

– da so vpisani v register in imajo dejavnost soci-
alnega varstva ali humanitarno dejavnost opredeljeno 
v ustanovitvenih aktih;

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrto-
vanih dejavnosti.

Pravico do sofinanciranja programov imajo:
– humanitarne organizacije, organizacije za izva-

janje dejavnosti iz področja socialnega varstva, organi-
zacije za samopomoč in dobrodelne organizacije, usta-
novljene zato, da prispevajo k reševanju socialnih stisk 
in težav vsem socialno ogroženim občanom v občini.

4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spo-

daj navedene kriterije:
– da so prostori izvajalca za izvajanje programa 

v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk
– da so vsi programi izvajalca namenjeni izključno 

zmanjševanju in lajšanju socialnih stisk vseh socialno 
ogroženih občanov v Občini Ravne na Koroškem in ne 
le članov ter podpornih članov izvajalca – 30 točk

– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno 
1 leta – 5 točk

od 1 do vključno 5 let – 10 točk
nad 5 let – 15 točk
– programi vključujejo pomoč občanom Občine 

Ravne na Koroškem v naslednjih oblikah pomoči:
– razdeljevanje viškov hrane socialno ogroženim 

občanom – 30 točk
– mreženje in povezovanje s trgovskimi centri in 

drugimi organizacijami v občini za izvajanje programa:
– v program je vključena do 1 organizacija – 

5 točk
– v program so vključene do 3 organizacije – 

10 točk
– v program je vključenih nad 5 organizacij – 

20 točk
– vključenost socialno ogroženih občanov:

– program vključuje do 10 občanov – 5 točk
– program vključuje od 10 do 50 občanov – 

10 točk
– program vključuje od 50 do 100 občanov – 

20 točk
– program vključuje nad 100 občanov – 30 točk.

5. Okvirna višina sredstev za izvajanje programov 
je 13.300 EUR.

6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na 
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in naka-
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zana na podlagi mesečnih zahtevkov. Prejemniki sred-
stev morajo sredstva porabiti do 31. 12. 2019.

7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predlože-
ne do vključno petka, 19. 4. 2019, v zaprti kuverti v spre-
jemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Je-
zernik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na 
Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, 
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni 
razpis – programi na področju humanitarnih dejavnosti 
– razdeljevanje viškov hrane 2019«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s pri-
poročeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine 
Ravne na Koroškem.

Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov 
prijavitelja.

8. Odpiranje ponudb bo v torek, 23. 4. 2019, v pisar-
ni Urada za operativne in splošne zadeve Občine Ravne 
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.

9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni preje-
mniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od 
oddaje popolne ponudbe.

10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani 
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni 
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani www.
ravne.si od petka, 5. 4. 2019.

11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o so-
financiranju programov.

12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo 
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.

Podrobne informacije lahko dobite na Uradu za 
operativne in splošne zadeve Občine Ravne na Koro-
škem pri Darji Čepin, višji svetovalki III, tel. 02/82-16-022 
ali GSM 031/384-137.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 1220-0005/2019-202 Ob-1815/19

Javni razpis
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Ko-

roškem, Urad za operativne in splošne zadeve, Gačni-
kova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.

2. Pravna podlaga:
– Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, 

št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 54/17 in 21/18 – ZNOrg in 
31/18 – ZOA-A),

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

– Statut Občine Ravne na Koroškem (Uradno gla-
silo slovenskih občin št. 16/2016),

– Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za so-
financiranje dejavnosti in programov s področja soci-
alnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na 
Koroškem (Uradni list RS, št. 47/10).

3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za 
sofinanciranje dejavnosti in programov s področja so-
cialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na 
Koroškem za leto 2019.

4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci 
programov in projektov:

– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini 
Ravne na Koroškem oziroma je njihov program dejavno-
sti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine 
Ravne na Koroškem;

– da so vpisani v register in imajo dejavnost soci-
alnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno 
v ustanovitvenih aktih;

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načr-
tovanih dejavnosti in programov;

– da imajo urejeno evidenco o članstvu iz Občine 
Ravne na Koroškem (ni pogoj za javne zavode in javne 
ustanove).

Pravico do sofinanciranja dejavnosti in programov 
s področja socialnega in zdravstvenega varstva imajo:

Za izvajanje redne dejavnosti
– organizacije in društva s področja socialnega in 

zdravstvenega varstva, registrirana v skladu z Zakonom 
o društvih,

– prostovoljne in neprofitne invalidske organizacije,
– humanitarne organizacije, organizacije za samo-

pomoč in dobrodelne organizacije, ustanovljene zato, da 
prispevajo k reševanju socialnih ali zdravstvenih stisk in 
težav drugih oseb oziroma da pomagajo ljudem, ki so 
pomoči potrebni.

Za izvajanje razvojnih programov
– organizacije in društva s področja socialnega in 

zdravstvenega varstva, registrirana v skladu z Zakonom 
o društvih,

– prostovoljne in neprofitne invalidske organizacije,
– humanitarne organizacije, organizacije za samo-

pomoč in dobrodelne organizacije, ustanovljene zato, da 
prispevajo k reševanju socialnih ali zdravstvenih stisk in 
težav drugih oseb oziroma da pomagajo ljudem, ki so 
pomoči potrebni,

– javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne 
osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na po-
dročju socialnega in zdravstvenega varstva, ki izvajajo 
programe v Občini Ravne na Koroškem ali za občane 
Občine Ravne na Koroškem, kadar gre za dopolnitev 
njihove redne registrirane dejavnosti,

– prostovoljne in neprofitne organizacije in društva, 
katerih osnovna dejavnost ni s področja socialnega ali 
zdravstvenega varstva, vendar delujejo v javnem inte-
resu in izvajajo razvojne programe z elementi socialne 
ali zdravstvene skrbi za zagotavljanje čim bolj enako-
pravnega vključevanja svojih članov in občanov Občine 
Ravne na Koroškem v okolje.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago 
za predmet javnega razpisa:

V skupni višini 25.000 €, od tega:
A: za izvajanje rednih dejavnosti v višini 20.500 €
B: za izvajanje razvojnih programov v višini 4.500 €.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na 

podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in na-
kazana v dvakratnem znesku, in sicer prva polovica 
dodeljenega zneska do konca meseca julija 2019 in 
druga polovica dodeljenega zneska do konca meseca 
novembra 2019. Prejemniki sredstev morajo sredstva 
porabiti do 31. 12. 2019.

7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predlo-
žene do torka, 30. 4. 2019, v zaprti kuverti v sprejemni 
pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik 
ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na Ko-
roškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, 
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni 
razpis – Zdravstveno in socialno varstvo – 2019«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s pri-
poročeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine 
Ravne na Koroškem.

Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov 
prijavitelja.
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8. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 6. 5. 2019, 
ob 16. uri, v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, 
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.

9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni preje-
mniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od 
oddaje popolne ponudbe.

10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani 
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni 
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani: www.
ravne.si od vključno petka, 5. 4. 2019.

11. Predlagatelji morajo posredovati natančen opis 
dejavnosti in programov ter v celoti izpolnjene obrazce, 
ki so priloga k razpisni dokumentaciji.

12. Dejavnosti in programi morajo biti finančno 
ovrednoteni in navedeni viri financiranja ter priloženo 
Poročilo o porabljenih sredstvih za leto 2018.

13. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi 
meril in kriterijev za vrednotenje dejavnosti in progra-
mov na področju socialnega in zdravstvenega varstva, 
navedene v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih 
za sofinanciranje dejavnosti in programov s področja 
socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Ravne na 
Koroškem (Uradni list RS, št. 47/10), ki je priloga razpi-
sne dokumentacije.

14. Podrobne informacije dobite na Uradu za ope-
rativne in splošne zadeve Občine Ravne na Koroškem 
pri Darji Čepin, višji svetovalki III, tel. 02/82-16-022 ali 
GSM 031/384-137.

15. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o so-
financiranju dejavnosti in programov.

16. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo 
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 1220-0003/2019-202 Ob-1816/19
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 

list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 
– ZSPDSLS-1 in 30/18), Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 16/2016) in Letnega programa 
zdravstvenega in socialnega varstva v Občini Ravne na 
Koroškem 2019

javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov za 
dejavnosti medgeneracijskih centrov za leto 2019

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Ko-
roškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.

2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpi-
sov, navedenih v uvodu.

3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za so-
financiranje programov za dejavnosti medgeneracijskih 
centrov za leto 2019.

4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci 
programov in projektov:

– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini 
Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje 
občane Občine Ravne na Koroškem;

– da so vpisani v register in imajo svojo dejavnost 
opredeljeno v ustanovitvenih aktih;

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrto-
vanih dejavnosti;

– da imajo izvajalci programov, ki bodo delali z mla-
doletnimi osebami, ustrezna dokazila o nekaznovanosti 

za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (iz de-
vetega poglavja Kazenskega zakonika; Uradni list RS, 
št. 55/08 in naslednji).

Pravico do sofinanciranja programov za dejavnosti 
medgeneracijskih centrov imajo:

– javni zavodi, društva in ustanove, ki so registrira-
ne za opravljanje dejavnosti medgeneracijskih centrov 
v Občini Ravne na Koroškem za občane Občine Ravne 
na Koroškem.

4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spo-

daj navedeno:
Pokrivanje obratovalnih, materialnih in drugih stro-

škov za izvajanje dejavnosti medgeneracijskih centrov:
– da so prostori izvajalca za izvajanje programa 

v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk
– da so za izvajanje dejavnosti zagotovljeni ustrezni 

kadrovski in materialni pogoji – 20 točk
– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno 

1 leta – 5 točk
nad 5 let – 10 točk
Zagotavljanje sredstev za izvajanje programov in 

dejavnosti medgeneracijskih centrov za vse generacije 
v Občini Ravne na Koroškem:

a) Ciljne skupine uporabnikov centra
– Center vključuje vse generacije iz lokalnega in 

regijskega okolja 20 točk
– Center vključuje vse generacije zgolj iz lokalnega 

okolja 10 točk
b) Povprečna vključenost uporabnikov v dejavnosti 

centra
– povprečna vključenost enega uporabnika na me-

sec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra 
od 1 do 2 uri 5 točk

– povprečna vključenost enega uporabnika na me-
sec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra 
od 3 do 8 ur 10 točk

– povprečna vključenost enega uporabnika na me-
sec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra 
od nad 8 ur 20 točk

c) Metode dela
– Večina dejavnosti bo potekala v obliki skupinske-

ga dela 10 točk
– Delo tudi s posamezniki – individualna srečanja, 

ki bodo namenjena psihosocialnemu svetovanju, infor-
miranju, spoznavanju in uvajanju novih sodelavcev – 
prostovoljcev 10 točk

– Timsko delo 10 točk
– Redno izvajanje intervizije oziroma supervizije za 

strokovne delavce in laične sodelavce – mentorje posa-
meznih aktivnosti 10 točk

d) Dejavnosti v centru
– Izobraževalne (usposabljanja za prostovoljsko 

delo, predavanja, debatna srečanja, psihosocialne in 
kreativne delavnice, pomoč učencem in inštrukcije, ra-
čunalništvo, ročna dela …) 10 točk

– Rekreativne (razne telesne vadbe, sprehodi in 
pohodi, športne igre …) 5 točk

– Razvedrilne (praznovanja, organizacija in obisk 
različnih prireditev v občini, obiski v drugih institucijah 
v občini, povezovanje …) 5 točk

– INFO točka za vse generacije 20 točk
e) Prostovoljstvo
– V dejavnost centra je vključenih 5 prostovoljcev 

5 točk
– V dejavnost centra je vključenih 10 prostovoljcev 

10 točk
– V dejavnost centra je vključenih več kot 10 pro-

stovoljcev 20 točk
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5. Okvirna višina sredstev za izvajanje programov 
in dejavnosti znaša 49.500 EUR.

6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na 
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in na-
kazana mesečno na podlagi podanih zahtevkov s strani 
prejemnikov.

Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 
31. 12. 2019.

7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predlože-
ne do vključno petka, 19. 4. 2019, v zaprti kuverti v spre-
jemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Je-
zernik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na 
Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, 
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni 
razpis – programi na področju dejavnosti medgeneracij-
skih centrov – 2019«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s pri-
poročeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine 
Ravne na Koroškem.

Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov 
prijavitelja.

8. Odpiranje ponudb bo torek, 23. 4. 2019, v pisarni 
Urada za operativne in splošne zadeve, Gačnikova pot 
5, Ravne na Koroškem.

9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni preje-
mniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od 
oddaje popolne ponudbe.

10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani 
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni 
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani www.
ravne.si od vključno petka, 5. 4. 2019.

11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o so-
financiranju programov.

12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo 
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.

Podrobne informacije dobite na Uradu za operativ-
ne in splošne zadeve pri Darji Čepin, višji svetovalki III, 
tel. 02/82-16-022 ali GSM 031/384-137.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 1220-0001/2019-202 Ob-1817/19
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 

list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Statuta Občine Ravne na 
Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/2016) 
in Letnega programa zdravstvenega in socialnega var-
stva v Občini Ravne na Koroškem 2019

javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov  
za dejavnosti preprečevanja odvisnosti od drog  

v Občini Ravne na Koroškem za leto 2019
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Ko-

roškem, Urad za operativne in splošne zadeve, Gačni-
kova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.

2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpi-
sov, navedenih v uvodu.

3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za 
sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanja 
odvisnosti od drog.

4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci 
programov in projektov:

– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini 
Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje 
občane Občine Ravne na Koroškem;

– da so vpisani v register in imajo dejavnost soci-
alnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno 
v ustanovitvenih aktih;

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrto-
vanih dejavnosti;

– da imajo izvajalci programov, ki bodo delali z mla-
doletnimi osebami, ustrezna dokazila o nekaznovanosti 
za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (iz de-
vetega poglavja Kazenskega zakonika; Uradni list RS, 
št. 50/12).

Pravico do sofinanciranja programov za dejavnosti 
preprečevanja odvisnosti od drog imajo:

– javni zavodi, društva in ustanove, ki so registrira-
ne za opravljanje dejavnosti na področju preprečevanja 
odvisnosti od drog, ki izvajajo programe v Občini Ravne 
na Koroškem za občane Občine Ravne na Koroškem.

4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spo-

daj navedeno:
Pokrivanje materialnih in drugih stroškov za izvaja-

nje programa preprečevanje odvisnosti od drog
– da so prostori izvajalca za izvajanje programa 

v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk
– da so vsi programi izvajalca namenjeni izključno 

preprečevanju odvisnosti od drog – 20 točk
– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno 

1 leta – 5 točk
od 1 do vključno 5 let – 10 točk
nad 5 let – 15 točk
Preventivne aktivnosti namenjene preprečevanju 

in zmanjševanju problemov, povezanih z (zlo)rabo drog 
v Občini Ravne na Koroškem:

– Preventivne delavnice ter sodelovanje s šola-
mi, vrtcem, drugimi strokovnimi institucijami in razni-
mi predavatelji – 30 točk

– Zagotovljeni prostori za izvajanje – 20 točk
– Vključenost različnih oblik učenja (delavnice za 

osveščanje in strokovno izpopolnjevanje učiteljev, sveto-
valnih delavcev, socialnih delavcev in staršev, ki zazna-
vajo tvegano obnašanje otrok in mladostnikov na temo 
zasvojenosti …) – 30 točk

– Vključenost preventivnih delavnic za mladostni-
ke (delavnice za učence šestih razredov osnovnih šol, 
usmerjene v razvoj in krepitev specifičnih veščin in 
znanj, s katerimi bodo razvili sposobnosti za odgovorno 
odločanje in življenje brez drog, delavnice za predšolske 
otroke …) – 30 točk

– Vključenost koordinacije aktivnosti in priprava na-
črta za vključitev programa v redni šolski plan – 20 točk

– Dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno 
1 leta – 5 točk

od 1 do vključno 5 let – 10 točk
nad 10 let – 20 točk
5. Okvirna višina sredstev:

1. za pokrivanje materialnih in drugih stroškov za 
izvajanje programa do višine 900 €.

2. za izvajanje preventivnih programov prepreče-
vanja odvisnosti od drog – do višine 4.500 €.

6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na 
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in na-
kazana v enkratnem znesku do konca meseca julija 
2019. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 
31. 12. 2019.

7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predlože-
ne do vključno torka, 30. 4. 2019, v zaprti kuverti v spre-
jemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Je-
zernik ali poslane po pošti na naslov: Občina Ravne na 
Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, 
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s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni 
razpis – programi na področju preprečevanja odvisnosti 
od drog – 2019«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s pri-
poročeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine 
Ravne na Koroškem.

Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov 
prijavitelja.

8. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 6. 5. 2019, 
v pisarni Urada za operativne in splošne zadeve Ob-
čine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na 
Koroškem.

9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni preje-
mniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od 
oddaje popolne ponudbe.

10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani 
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni 
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani www.
ravne.si od vključno petka, 5. 4. 2019.

11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o so-
financiranju programov.

12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo 
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.

Podrobne informacije dobite na Uradu za opera-
tivne in splošne zadeve Občine Ravne na Koroškem 
pri Darji Čepin, višji svetovalki III, tel. 02/82-16-022 ali 
GSM 031/384-137.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 6100-0001/2019 Ob-1827/19
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-

teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 
in 61/17), Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 16/2016), 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) in Pravilnika o sofinanciranju programov 
kulture v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem 
(Uradni list RS, št. 30/07 – v nadaljevanju: pravilnik) ob-
javlja Občina Ravne na Koroškem

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 
na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem 

za leto 2019, v okvirni višini 54.000 €
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Ko-

roškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinancira-

nje kulturnih programov, ki so v javnem interesu v Ob-
čini Ravne na Koroškem, ki se bodo izbrala na osnovi 
vrednotenja prijavljenih programov in projektov, ki jih 
bodo izvajalci izvedli v letu 2019.

3. Osnovna razpisna področja
3.1 Programi ljubiteljske kulture
V javni interes na področju ljubiteljske dejavnosti 

spadajo spodbujanje dejavnosti kulturnih društev, sku-
pin in organizacij s področja kulture, zagotavljanje pro-
storskih in tehničnih pogojev za njihovo delovanje in za 
izobraževanje potrebnih kadrov.

Iz sredstev občinskega proračuna se financirajo:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih 

sekcij ter kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo 
v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,

– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in 
srednješolske mladine ter kulturna dejavnost študentov, 
v delu, ki presega vzgojno izobraževalne programe,

– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti,

– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upraviče-

nost.
3.2. Delovanje zveze kulturnih društev
Iz sredstev občinskega proračuna se financira 

osnovno delovanje, kritje materialnih stroškov poslo-
vanja.

3.3. Knjiga – izdajateljska dejavnost
V javni interes na področju knjige spadajo: zago-

tavljanje pogojev za ustvarjalnost posameznika, zalo-
žniška dejavnost, knjigarniška mreža, bralna kultura, 
promocija knjig, branja in avtorjev, literarni večeri, med-
narodna dejavnost in promocija.

3.4. Lastna kulturna ustvarjalnost
V javni interes kulturne dejavnosti spada področje 

kulture, ki zajema različne oblike, prakse in izraze kul-
turne ustvarjalnosti, kulturno umetnost, eksperimental-
ne in raziskovalne kulturne prakse ter sodobno kulturo. 
Daje se spodbuda avtorski ustvarjalnosti in je spodbuda 
projektom z jasnim umetniškim konceptom avtorja, ki bi-
stveno prispevajo k raznolikosti kulturnega izraza. V tem 
okviru mora avtor izvesti lasten avtorski proces nasta-
janja nove ali nadgrajene produkcijske forme. Spodbuja 
se usmerjanje samozaposlenih v kulturi. Prednostno 
točkovanje se bo določilo z javnim razpisom.

4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
4.1. Programi ljubiteljske kulture, delovanje zveze 

kulturnih društev ter knjiga – izdajateljska dejavnost
Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične ose-

be, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa, 
pod naslednjimi pogoji:

– da imajo sedež in izvajajo programe na območju 
Občine Ravne na Koroškem,

– da so najmanj leto dni pred objavo razpisa regi-
strirani v skladu z Zakonom o zavodih oziroma Zakonom 
o društvih,

– da imajo osnovne materialne, prostorske, kadro-
vske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrto-
vanih dejavnosti,

– da vodijo evidenco o članstvu, razen javnih zavo-
dov in ustanov,

– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da enkrat letno izvedejo samostojni koncert, pred-

stavo, prireditev …
4.2. Lastna kulturna ustvarjalnost
Na razpisu lahko sodelujejo javni in drugi zavodi, 

zadruge ter druge pravne osebe, ki se ukvarjajo z lastno 
kulturno ustvarjalnostjo ob pogoju, da:

– imajo sedež in izvajajo programe na območju 
Občine Ravne na Koroškem,

– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogod-
bah z Občino Ravne na Koroškem,

– so najmanj eno leto registrirane in delujejo na 
področju lastne kulturne ustvarjalnosti,

– imajo izkušnje z lastno kulturno ustvarjalnostjo,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in dru-

ge tehnične ter organizacijske pogoje za kvalitetno ure-
sničitev zastavljenega programa,

– za prijavljen program imajo izdelano natančno fi-
nančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in od-
hodki za izvedbo programa in imajo zagotovljen največ 
20 % delež sredstev pridobljenih iz drugih virov. Občina 
Ravne na Koroškem bo sofinancirala programe najmanj 
80 % delež sredstev,

– da prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani 
v letu 2019,

– da isti projekt prijavlja le en prijavitelj,
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– s predlaganimi programi ne sodelujejo na nobe-
nem drugem razpisu Občine Ravne na Koroškem ali pri 
nosilcu občinskih javnih kulturnih programov,

– Občina Ravne na Koroškem bo podprla največ 
4 projekte z najmanj 80 % sofinanciranjem, ki bodo do-
segli največ točk.

4.3. Izobraževanje mladih na področju kulture – 
šole kulture

Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije, 
zadruge ter druge pravne osebe, ki si za svoje delovanje 
želijo pridobiti mlade ob pogoju, da:

– da imajo sedež in izvajajo programe na območju 
Občine Ravne na Koroškem,

– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da mladi opravijo tečaj ter pridobijo znanje za 

izvajanje določene kulturne dejavnosti (petje, likovna 
dejavnost, uprizoritvena dejavnost …),

– da po pridobljenem znanju v društvu oziroma or-
ganizaciji delujejo določen čas,

– da tečaj oziroma seminar izvede za to usposo-
bljen predavatelj ter po opravljenem tečaju udeležencu 
podeli ustrezno listino.

V primeru ne prijave na razpisana sredstva se ta 
lahko dodelijo programom pod točko 3.1. Programi lju-
biteljske kulture

Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja petčlanska stro-

kovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa za 

sofinanciranje kulturnih programov, ki jo imenuje župan 
Občine Ravne na Koroškem.

Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo 
vlog neupravičenih oseb, ki ne izpolnjujejo razpisnih 
pogojev.

5. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, 
namenjenih za predmet razpisa, znaša 54.000 €:

– programi ljubiteljske kulture – 39.000 €,
– delovanje zveze kulturnih društev – 1.000 €,
– izdajateljska dejavnost – 1.000 €,
– programski stroški za lastno kulturno ustvarjanje 

– 8.000 €,
– izobraževanje mladih na področju kulture – šole 

kulture – 5.000 €.
6. Merila in kriteriji za izbor
6.1. Programi ljubiteljske kulture ter knjiga – izda-

jateljska dejavnost
Pri izboru posameznega programa bodo upošte-

vana merila in kriteriji pravilnika ter merila opredeljena 
v prilogi 1 oziroma prilogi 2 pravilnika.

6.2. Delovanje zveze kulturnih društev
Pri izboru bodo upoštevani stroški, ki so povezani 

z osnovnim delovanjem oziroma materialni stroški.
6.3. Lastna kulturna ustvarjalnost
Pomembno je, da je v delo vložen določen ustvarjalni 

napor in je rezultat intelektualna stvaritev – umetniško delo.
Avtor mora biti fizična oseba in naveden ob avtor-

skem delu, ki ga je opravil.

Kriterij: število
možnih točk

1. Reference prijavitelja projekta in soorganizatorjev v obdobju 2015–2018 (aktivnosti in dosežki 
prijavitelja, prepoznavnost in uveljavljenost prijavitelja in soorganizatorja v strokovni javnosti)

10

2. Ustvarjalni proces avtorskega ustvarjanja:
– Časovnica avtorskega produkcijskega procesa
– Avtorska soudeležba in njihova strokovna kredibilnost

10

3. Vključenost samozaposlenih sodelujočih ustvarjalcev v projekt:
– več kot trije predvideni sodelujoči ustvarjalci v projektu nimajo statusa samozaposlenega v kulturi – 
0 točk
– do vključno dva predvidena sodelujoča ustvarjalca v projektu s statusom samozaposlenega 
v kulturi – 5 točk
– vsi predvideni sodelujoči ustvarjalci v projektu imajo status samozaposlenega v kulturi – 10 točk

10

4. Lokalna, državna in mednarodna prepoznavnost:
– Medijska odmevnost.
– Gostovanja.
– Koprodukcije in sodelovanja z lokalnimi, državnimi in tujimi institucijami.

10

5. Vsebinska kakovost projekta:
– jasna začrtanost raziskovanja tematike v zasnovi in načrtovani izvedbi projekta
– razvoj in nadgradnja umetniških ustvarjalnih postopkov
– relevantnost izbrane tematike vsebinska zaokroženost in celovitost projekta 

20

6. Glede na obseg in vsebino realno zasnovan in finančno ovrednoten ter uravnotežen projekt 10
7. Dostopnost projekta: izdelanost plana projekta, produkcije oziroma postprodukcije v letu 2019 
s poudarkom na časovni in teritorialni razpršenosti izvedbe po regijah v Sloveniji, v zamejstvu in/ali 
v tujini, skladnost postprodukcijskega načrta s projektom, promocijski načrt, dostopnost informacij 
o projektu
predvideno število ponovitev v Sloveniji ali v Sloveniji in tujini (0–20 točk)
– 5 ponovitev: 10 točk
– 6–8 ponovitev: 15 točk
– več kot 8 ponovitev: 20 točk
ali
predvideno število ponovitev v tujini (0–10 točk)
– 3 ponovitve: 10 točk
– 4–6 ponovitev: 15 točk
– več kot 6 ponovitev: 20 točk

20

8. Prispevek projekta k raznovrstnosti in kvaliteti lastne kulturne ustvarjalnosti 10
SKUPAJ: 100
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Izračun vrednosti sofinanciranja posameznega pro-
grama bo temeljil na oceni izpolnjevanja pozivnih kriteri-
jev in razpoložljivih finančnih sredstvih.

a. Izobraževanje mladih na področju kulture – šole kulture

1. Da se program izvaja na podlagi interesa društva oziroma sekcije društva za pridobitev novih članom, ki 
bodo najmanj eno leto delovali v društvu. 10

2. Da imajo izvajalci ustrezno izobrazbo za izvajanje izobraževanja mladih za področje kulture. 20
3. Da izvajanje izobraževanja traja najmanj 20 ur

Da izvajanje izobraževanja traja celo leto 
10
20

4. Glede na obseg in vsebino realno zasnovan in finančno ovrednoten ter uravnotežen program 
izobraževanja. 10

5. Program ima navedene jasne cilje 10
6. Pomen in vpliv izobraževalnega programa na razvoj dejavnosti društva oziroma sekcije (spodbujanje 

kulturnega razvoja / dvig kakovosti društvene ustvarjalnosti) 20
7. Št. vključenih mladih v izobraževanje

Do 5 članov, občanov Občine Ravne na Koroškem
Do 10 članov, občanov Občine Ravne na Koroškem

5
10

Skupaj 100

Sredstva za posamezen izvedeni tečaj ali izobraže-
vanje mladih na področju kulture se nakažejo po poda-
nem poročilu o izvedbi.

Za posamezno izvedeno izobraževanje na razpisu 
lahko prijavitelj prejme največ 1.000 € sredstev.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na proračunska sredstva morajo biti porabljena v prora-
čunskem letu 2019.

8. Razpisni rok: razpis se prične 5. 4. 2019 in se 
zaključi 6. 5. 2019.

9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov 

za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izlo-

čitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj prilo-

žiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi 

sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– letni program kulture,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v raz-

pisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne 
na Koroškem, pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan.

Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji na-
tisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.

10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in predložena na naslov v zaprti kuverti. Zape-
čatene kuverte morajo ponudniki do 6. 5. 2019 oddati na 
naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 
2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne 
odpiraj« ter z označbo »Javni razpis – kultura 2019«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s pri-
poročeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine 
Ravne na Koroškem.

Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime 
in naslov prijavitelja.

Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
11. Podrobne informacije dobite na Oddelku za 

družbene in stanovanjske dejavnosti Občine Ravne 
na Koroškem, tel. 02/82-16-007 (mag. Majda Vrhovnik 
Čas).

12. Odpiranje vlog in obveščanje in izboru: Občina 
Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa ob-
vestila najkasneje v roku 30 dni po oddaji popolne vloge, 
odpiranje prispelih ponudb bo 7. 5. 2019 ob 14. uri na 
sedežu Občine Ravne na Koroškem.

13. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o so-
financiranju programov.

14. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo 
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali ter jih bo ko-
misija s sklepom zavrgla.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 610-2/2019-2 Ob-1840/19
Na podlagi Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, 

št. 42/11, 73/14 in 20/17), Pravilnika o sofinanciranju 
prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turiz-
ma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti 
v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 1/18) ter na podlagi 
Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2019 (Uradni 
list RS, št. 20/19) Občina Vipava objavlja

javni razpis
za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki 
pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov 
ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava  

za leto 2019
A. Naziv in sedež naročnika: Občina Vipava, 

Glavni trg 15, 5271 Vipava, tel. 05/364-34-10, faks 
05/364-34-12, e pošta: obcina@vipava.si.

B. Višina sredstev in predmet razpisa: okvirna vi-
šina sredstev skladno z Odlokom o proračunu Občina 
Vipava za leto 2019 (Uradni list RS, št. 20/19) namenje-
nih za sofinanciranje programov posebnih skupin znaša 
12.000,00 €.

C. Pogoji in upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo po-

goje v skladu z 20. členom Pravilnika:
– da delujejo in so registrirani najmanj eno leto,
– da izvajajo programe, namenjene občanom Ob-

čine Vipava,
– da so registrirani za izvajanje dejavnosti, s katero 

se prijavljajo na razpis oziroma imajo to opredeljeno 
v svojih aktih,

– da imajo sedež v Občini Vipava oziroma imajo 
lahko društva na področju mladinskih dejavnosti sedež 
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tudi izven območja Občine Vipava, vendar morajo imeti 
v Občini Vipava podružnico oziroma lokalno enoto, na-
menjeno občanom Občine Vipava,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačano 
članarino,

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske možnosti za uresničitev načr-
tovanih aktivnosti,

– da se ne sofinancirajo direktno iz drugih postavk 
proračuna in preko drugih razpisov, ki jih vodi Občina 
Vipava, razen če gre za sofinanciranje javnega dela,

– da delujejo kot prostovoljska in neprofitna orga-
nizacija.

Prejemniki sredstev po tem razpisu so se dolžni, na 
podlagi povabila Občine Vipava ali od nje pooblaščene-
ga organizatorja, enkrat letno brezplačno odzvati k so-
oblikovanju drugih prireditev, ki so v javnem interesu ali 
prireditev, ki služijo obeležitvi državnega ali občinskega 
praznika oziroma drugega dogodka, pomembnega za 
Občino Vipava.

D. Vsebine in programi, ki so predmet sofinanci-
ranja:

– prireditve in druge aktivnosti, ki prispevajo k ra-
zvoju turizma, so namenjene širši javnosti,

– programi, ki pri mladih spodbujajo avtonomijo, 
ustvarjalnost in inovativnost, prostovoljstvo, solidarnost 
in medgeneracijsko sodelovanje, mobilnost in mednaro-
dno povezovanje, zdrav način življenja, preprečevanje 
različnih oblik odvisnosti in neformalno učenje,

– programi mladinskega dela, programe za otroke, 
programe za aktivno preživljanje prostega časa otrok in 
mladostnikov med poletnimi počitnicami.

E. Merila za pridobitev sredstev: za ocenjevanje 
vlog po tem razpisu se upoštevajo merila določena 
v Pravilniku o sofinanciranju prireditev in drugih aktivno-
sti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov 
ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Vipava.

F. Rok za porabo sredstev: dodeljena sredstva mo-
rajo biti porabljena v letu 2019. Nadzor nad porabo do-
deljenih sredstev opravlja občinska uprava.

G. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za razpis mora biti vožena izključno na obraz-

cih razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zah-
tevane priloge in dokazila, ki so navedene v razpisni 
dokumentaciji.

Vsa razpisna dokumentacija je na voljo na spletni 
strani Občine Vipava www.vipava.si.

H. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je do vključno 6. maja 2019. 

Pravočasna vloga je torej vloga, ki prispe na Občino 
Vipava do vključno 6. 5. 2019. Vloga se odda neposre-
dno v tajništvu občine uprave ali se pošlje priporočeno 
po pošti na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 
Vipava.

Vloga izvajalca, ki se prijavlja na razpis, mora 
biti predložena v zaprti kuverti in biti označena z na-
pisom »Ne odpiraj – vloga za razpis za sofinanciranje 
prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj tu-
rizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejav-
nosti v Občini Vipava«. Na hrbtni strani mora biti naziv 
in naslov vlagatelja.

I. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki ni javno, 
bo opravila komisija najkasneje v roku 7 dni od poteka 
roka za vložitev vlog. Vloga, ki prispe po roku za vloži-
tev, se s sklepom zavrže in se neodprta vrne vlagatelju. 
V primeru nepopolne vloge komisija vlagatelja pozove, 
da v določenem roku vlogo dopolni. Če vlagatelj v roku 
ne dopolni vloge, se vloga s sklepom zavrže.

J. Rok o obveščanju o izidu javnega razpisa: o izidu 
razpisa bodo vlagatelji obveščeni v 30 dneh po kon-
čanem razpisu. Z izbranimi kandidati bodo sklenjene 
pogodbe, s katerimi se bodo uredili podrobnejši pogoji 
koriščenja sredstev.

K. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je 
možno dobiti: od dneva objave javnega razpisa do kon-
ca razpisnega roka v času uradnih ur organa pri Majdi 
Sever na tel. 05/36-43-411 ali na elektronskem naslovu 
majda.sever@vipava.si

Občina Vipava

Št. 617-1/2019-2 Ob-1841/19

Občina Vipava objavlja na podlagi 21. člena Za-
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12, 14/15, 76/16, 11/18 
in 30/18), 57. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 
56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17) in na podlagi 
Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini 
Vipava (Uradni list RS, št. 2/12)

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti iz proračuna 

Občine Vipava v letu 2019
1. Ime in sedež razpisovalca: Občina Vipava, 

Glavni trg 15, 5271 Vipava, tel. 05/364-34-10, faks 
05/364-34-12, e pošta: obcina@vipava.si.

2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanci-
ranje kulturnih dejavnosti v Občini Vipava v letu 2019.

3. Pogoji sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja programov in projektov 

imajo izvajalci (kulturna društva in njihove zveze, ne-
profitne ustanove, neformalne skupine in posamezniki, 
ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev 
pri Ministrstvu za kulturo) kulturnih dejavnosti, ki izpol-
njujejo naslednje pogoje:

– da se prijavijo na javni razpis na predpisanih 
obrazcih in v določenih rokih,

– da imajo sedež v Občini Vipava,
– da kot posamezniki ali neformalna skupina iz-

kažejo nepridobitni značaj programa oziroma projekta 
s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sred-
stev,

– da imajo zagotovljene osnovne materialne, pro-
storske in kadrovske pogoje ter organizacijske možnosti 
za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,

– da društva in drugi izvajalci vsako leto do datuma 
določenega v pogodbi o sofinanciranju dostavijo občini 
poročilo o realizaciji programov in porabi sredstev, ki 
so jih prejeli iz proračunskih sredstev v preteklem letu.

Prejemniki sredstev po tem razpisu so se dolžni, na 
podlagi povabila Občine Vipava ali od nje pooblaščene-
ga organizatorja, enkrat letno brezplačno odzvati k so-
oblikovanju drugih prireditev, ki so v javnem interesu ali 
prireditev, ki služijo obeležitvi državnega ali občinskega 
praznika oziroma drugega dogodka, pomembnega za 
Občino Vipava.

Kulturni projekti bodo sofinancirani po merilih iz 
Pravilnika in meril o sofinanciranju kulturnih dejavnosti 
v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 2/12), in sicer za 
naslednje vsebine:

– za redno glasbeno (pevsko, orkestralno, instru-
mentalno), plesno in folklorno, gledališko, lutkovno, lite-
rarno, recitatorsko, likovno, fotografsko, filmsko, video 
in druga vizualno umetnost, ki se izvaja v okviru progra-
mov kulturnih društev;
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– za vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih 
kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaje av-
torskih edicij, kronik, brošur, knjig domačih ustvarjalcev;

– za kulturne projekte in prireditve, ki so vezani na 
udeležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin na 
območnih, državnih in mednarodnih srečanjih, revijah, 
festivalih in tekmovanjih;

– za izobraževanje in usposabljanje strokovnih ka-
drov in članov kulturnih društev in skupin za vodenje 
in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju 
kulture;

– za opremo in nakup osnovnih sredstev izvajalcev 
na področju kulture za izvajanje rednih programov in 
kulturnih dejavnosti.

4. Višina in poraba sredstev
Namenska sredstva je določil Občinski svet Obči-

ne Vipava v Odloku o proračunu Občine Vipava za leto 
2019 (Uradni list RS, št. 20/19), na proračunski postavki 
»41200023 Transferi kultura, SM 18002 Sofinanciranje 
kulturnih programov« v višini 40.000,00 EUR.

Dodeljena sredstva morajo izvajalci porabiti do 
31. 12. 2019.

5. Rok in način prijave
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave 

do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Občine Vipava: http//www.vipava.si. Zainteresirani lah-
ko razpisno dokumentacijo v razpisnem roku dvignejo 
v prostorih občinske uprave Občine Vipava.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
dobijo zainteresirani na Občini Vipava, kontaktna oseba 
Majda Sever, tel. 05/36-43-411.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici. Na 
sprednji strani ovojnice mora biti razviden pripis »Javni 
razpis kultura 2019 – Ne odpiraj!«, na hrbtni strani pa 
naslov predlagatelja kulturnega projekta.

Rok za posredovanje vlog je do 6. maja 2019. Šteje 
se, da je vloga pravočasna, v kolikor je zadnji dan roka 
oddana na pošti priporočeno na naslov: Občina Vipava, 
Glavni trg 15, 5271 Vipava ali osebno prinesena v spre-
jemno pisarno Občine Vipava, do 14. ure. Po tem roku 
prejete vloge bodo s sklepom zavržene.

6. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo izvajalci obve-
ščeni v roku 45 dni od izteka prijavnega roka. Z izbranimi 
izvajalci bodo sklenjene pogodbe.

Občina Vipava

Št. 672-1/2019-4 Ob-1842/19
Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list 

RS, št. 29/17), 8. člena Odloka o postopku in merilih za 
sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Ob-
čini Vipava (Uradni list RS, št. 17/18) ter Sklepa o letnem 
programu športa v Občini Vipava za leto 2019, Občina 
Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izvajalcev letnega programa 

športa v Občini Vipava za leto 2019
I. Občina Vipava bo v letu 2019 sofinancirala na-

slednje športne programe:
1. Interesno športno vzgojo predšolskih otrok, šo-

loobveznih otrok, mladine, študentov ter otrok in mladi-
ne s posebnimi potrebami, ki se prostovoljno ukvarjajo 
s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa

2. Športno vzgojo otrok in mladine usmerjene v ka-
kovostni in vrhunski šport

3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Športno rekreacijo

6. Šport invalidov
7. Šport starejših
8. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih ka-

drov v športu
9. Raziskovalno dejavnost
10. Informacijski sistem na področju športa
11. Udeležbo in organizacijo mednarodnih, držav-

nih, medobčinskih in občinskih športnih prireditev
12. Delovanje športnih zvez in društev
13. Gradnjo in adaptacijo športnih objektov ter na-

bavo opreme
II. Višina sredstev za sofinanciranje športnih progra-

mov znaša 65.000,00 €. Sredstva pridobljena na javnem 
razpisu morajo biti porabljena v letu 2019.

III. Vloge prejete na javni razpis bodo vrednotene 
v skladu z Odlokom o postopku in merilih za sofinancira-
nje izvajalcev letnega programa športa v Občini Vipava 
(Uradni list RS, št. 17/18).

IV. Pravico do sofinanciranja programov športa ima-
jo izvajalci športnih programov, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– da imajo sedež na območju Občine Vipava (po-
goj ne velja za javne zavode, katerih ustanoviteljica ali 
soustanoviteljica je Občina Vipava)

– da imajo v svoji dejavnosti registrirano športno 
dejavnost

– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, or-
ganizacijske in prostorske pogoje, za uresničitev načr-
tovanih športnih programov in aktivnosti

– da imajo registrirano dejavnost športa najmanj 
eno leto

– da imajo urejeno evidenco članstva za programe, 
za katere kandidirajo na javnem razpisu; evidenco o re-
gistriranih tekmovalcih ter evidenco o plačani članarini 
(društva)

– da so v pogodbeno določenem roku oddali poro-
čila o realizaciji letnega programa športa za preteklo leto 
in poročilo o namenski porabi teh sredstev (vsebinsko in 
finančno poročilo).

Ne sofinancira se programov, ki so sofinancirani 
iz drugih javnih razpisov Občine Vipava ali iz posebnih 
proračunskih postavk Občine Vipava.

V. Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 6. 5. 2019. 
Prijave z zahtevano dokumentacijo se pošlje po pošti 
na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava 
ali odda v sprejemno pisarno Občine Vipava. Prijavo se 
odda v zaprti kuverti, z oznako na prednji strani kuver-
te: »Ne odpiraj – Razpis šport 2019«. Na hrbtni strani 
kuverte se izpiše polni naslov pošiljatelja. Šteje se, da 
je prijava pravočasna, če je bila zadnji dan roka osebno 
prinesena v sprejemno pisarno Občine Vipava v času 
uradnih ur (od 8. do 12. ure ter od 13. do 15. ure), ozi-
roma, če je bila zadnji dan roka oddana priporočeno 
po pošti.

Občina Vipava si pridružuje pravico, da morebitne 
spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot popravek 
na spletnih straneh Občine Vipava, največ 10 dni pred 
zaključkom razpisa.

Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti nave-
deni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo 
v sprejemni pisarni Občine Vipava ali na spletnih straneh 
občine: www.vipava.si.

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko izva-
jalci športnih programov dobijo na tel. 05/36-43-411 – 
Majda Sever.

VI. Prejete vloge bo strokovna komisija odpira-
la predvidoma v torek, 7. 5. 2019, po vrstnem redu, po 
katerem so bile prejete. Sklep o izbiri bodo prijavljeni 
izvajalci prejeli predvidoma v roku 60 dni po izteku roka 



Stran 700 / Št. 22 / 5. 4. 2019 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci bo sklenjena po-
godba o sofinanciranju.

Občina Vipava

Št. 322-170/2019 Ob-1853/19
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Ko-

per za leto 2019 ter 219. člena v zvezi z drugim od-
stavkom 1. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) Mestna ob-
čina Koper, s sedežem na naslovu Verdijeva ulica 10, 
Koper (v nadaljnjem besedilu: MOK), objavlja

javni razpis
za izbor organizatorja in sofinanciranje prireditev 
»Rumeno-modre noči 2019« in »S Koprom v novo 

leto 2020 in 2021«
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-

pisa je izbor organizatorja in sofinanciranje prireditve 
»Rumeno-modre noči 2019« (sklop A) in »S Koprom 
v novo leto 2020 in 2021« (sklop B).

II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali 

samostojni podjetniki (s.p.), ki so registrirani za opravlja-
nje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, ter imajo 
za to predpisana dovoljenja ter vsaj dve dokazili (refe-
renci) o izkušnjah pri organizaciji vsebinsko in obsežno 
podobnih prireditev, ki so predmet razpisa. Do sredstev, 
ki so predmet javnega razpisa, niso upravičene krajevne 
skupnosti, fizične osebe in javna podjetja.

Pogoji za prijavo na javni razpis za posamezen 
sklop:

A) Izbor organizatorja in sofinanciranje prireditve 
»Rumeno-modre noči 2019«

Predlagani program prijavitelja mora zajemati naj-
manj naslednje vsebine in lokacije po predpisanem ter-
minu in urniku:

a) Datum in ura: program prireditve mora trajati naj-
manj šest dni, in sicer od 26. do 28. julija 2019 (Rumene 
noči – poudarek na glasbeno-zabavnem programu) in 
od 2. do 4. avgusta 2019 (Modre noči – poudarek na pe-
strem kulturnem programu). Program se izvaja najmanj 
med 9. in 11. uro (otroški program) in med 19. in 2. uro 
naslednjega dne (ostali program).

b) Prizorišče (najmanj naslednje lokacije): Taver-
na, trg pri Upravi za pomorstvo, Ukmarjev trg (Rumene 
noči) oziroma Titov trg (Modre noči), Pristaniška ulica 
z Mandračem.

c) Zapore javne površine in prometa: v času pri-
reditve je treba zagotoviti začasno zaporo prometa na 
Pristaniški ulici oziroma na vseh vplivnih območjih pri-
reditve in o tem pravočasno in učinkovito obvestiti vse 
občane mestnega jedra Kopra.

d) Vsebine programa
Rumene noči (poudarek na zabavnem glasbenem 

programu in koncertih z znanimi glasbenimi izvajalci 
v širšem slovenskem in tujem prostoru) – od 26. do 
28. julija 2019:

– koncert znanih slovenskih izvajalcev oziroma sku-
pin,

– koncert znanih tujih izvajalcev oziroma skupin,
– koncert istrske glasbene zasedbe oziroma izva-

jalca,
– koncert narodno-zabavne glasbe,
– koncert instrumentalne glasbe z gosti oziroma 

slovenski evergreen izvajalci ali skupine,
– koncert neuveljavljenih glasbenih skupin,
– alter scena in ambientalna glasba,

– nastopi DJ,
– otroški program: otroške predstave, otroške ani-

macije, kreativne delavnice, dežela igral (otroški park 
z napihljivimi igrali in družabnimi igrami), rajanje z lite-
rarnimi junaki itd.,

– raznolika ponudba na stojnicah,
– gostinska ponudba, ki promovira značilnosti istr-

ske gastronomije,
– kulturni program kot opredeljeno pod vsebino Mo-

dre noči.
Modre noči (poudarek na pestrem kulturnem in 

otroškem programu) – od 2. do 4. avgusta 2019
– glasbeni tematski večeri – koncerti (blues, jazz, 

romska glasba, folk, šansoni itd.),
– gledališke predstave in/ali stand up predstave,
– koncert priznanih pevskih zborov,
– koncert opernih arij,
– folklorni nastopi,
– sodobna umetnost (intermedijske vsebine): kon-

certi/razstave/plesna predstava/igre luči/projekcije/avdi-
ovizualni performance,

– kino na prostem (npr. predvajanje slovenskih otro-
ških in mladinskih filmov),

– otroški program: otroške predstave, otroške ani-
macije, kreativne delavnice, dežela igral (otroški park 
z napihljivimi igrali in družabnimi igrami), rajanje z lite-
rarnimi junaki itd.,

– raznolika ponudba na stojnicah,
– gostinska ponudba, ki promovira značilnosti istr-

ske gastronomije.
B) Izbor organizatorja in sofinanciranje prireditve »S 

Koprom v novo leto 2020 in 2021«:
Predlagani program prijavitelja mora zajemati naj-

manj naslednje vsebine in lokacije po predpisanem ter-
minu in urniku:

a) Datum in ura: program prireditve mora trajati naj-
manj dva dni, in sicer 30. decembra (predvidoma med 
17. in 22. uro) in 31. decembra (predvidoma med 20. in 
2. uro naslednjega dne) 2019 in 2020;

b) Lokacija: prizorišče prireditve vključuje najmanj 
Taverno in Carpacciev trg. V primeru slabega vremena 
se lahko celoten program izvede v Taverni;

c) Zapore javne površine in prometa: v času pri-
reditve je treba zagotoviti začasno zaporo prometa na 
Pristaniški ulici, vsaj med 22. in 2. uro naslednjega dne;

d) Vsebine programa:
– 30. december: izvedba »Silvestrovanja za otoke« 

z otroško predstavo oziroma animacijo, prihodom dedka 
Mraza in nastopom znane glasbene skupine oziroma 
izvajalca, ki je zanimiv za otroško oziroma mladostni-
ško publiko;

– 31. december: izvedba zabavno-glasbenega pro-
grama z najmanj eno znano in dvema manj znanima 
glasbenima zasedbama/skupinama, povezovalca/ani-
matorja programa (ki povezuje prireditev od njenega 
začetka do konca, ki izvede skupaj z obiskovalci odšte-
vanje sekund do novega leta v živo, digitalno odšteva-
nje – projekcija), prenos glasbenega programa preko 
zvočnikov na Pristaniški ulici in Semedelski cesti;

– programa vključujeta pestro in raznoliko gostinsko 
ponudbo, ki je razporejena na več lokacijah na prizori-
šču ter promovira značilnosti istrske gastronomije.

Dodatni predlogi, ki jih prijavitelj lahko vključi 
v predlagan program prireditve, vendar zanj niso za-
vezujoči:

– izvedba tombole (npr. trg pri Upravi za pomor-
stvo),

– organizacija turnirja v briškoli, trešetu ali mori ozi-
roma organizacijo istrskih iger.
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Splošne usmeritve za A in B sklop
Končni program prireditve in načrt promocije ter 

oglaševanja bo za prireditev potrdila odgovorna ose-
ba MOK. Zaželeno je, da prijavitelj predlaga dodatni 
spremljevalni program in inovativne oblike promocije 
ter oglaševanja, kar pa mora pred dejansko izvedbo 
potrditi MOK.

Po zaključku prireditve mora izbrani prijavitelj pri-
praviti končno vsebinsko in finančno poročilo z vsemi 
zahtevanimi dokazili. Vsebinsko poročilo mora zajema-
ti najmanj podatke o izvedenem programu prireditve, 
številu obiskovalcev prireditve, številu ponudnikov na 
posamezni prireditvi in seznamom le-teh itd. Finančno 
poročilo pa mora zajemati celotne stroške prireditve in 
višino prihodkov po nosilcu prihodka (uporabnina za 
stojnico, pokroviteljska sredstva, prihodek iz naslova 
gostinske ponudbe itd.).

Dokazila o izvedbi prireditve morajo zajemati naj-
manj naslednje vsebine:

– izvode izdelanih promocijskih materialov prireditve,
– slikovno in video gradivo v elektronski obliki z do-

voljenjem, da MOK oddane vsebine neomejeno upo-
rablja za svoje promocijske namene;

– kopije računov za kritje upravičenih stroškov priredi-
tve najmanj v višini dodeljenih sredstev iz javnega razpisa.

III. Vsebina prijave
Prijava mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec z vsemi zahte-

vanimi dokazili in prilogami,
– načrt promocije in oglaševanja prireditve,
– podroben opis vsebine programa (točne nazive 

izvajalcev, ure izvedbe programa, lokacije prireditve itd.),
– predvideni finančni načrt prireditve,
– dokazila (podpisane izjave, dogovore, potrditve, 

pogodbe itd.) o izvedbi programa s strani izvajalcev, 
navedenih v prijavljenem programu prireditve.

V primeru prijave na oba sklopa javnega razpisa, 
mora biti prijava oddana za vsak sklop posebej.

IV. Merila za ocenjevanje
Za ocenjevanje posameznih prijav bodo uporabljena naslednja merila:

Št. NAZIV MERILA: Možne 
točke

1. Usklajenost in kakovost vsebine prijave s predmetom razpisa:
– prijava je usklajena: jasen in realno izvedljiv načrt predlaganih aktivnosti;
– načrt promocije in oglaševanja je ustrezen.
(točke se seštevajo)

do 20
10 in
10

2. Predlagan program prireditve:
program prijavitelja vključuje bistveno več programa/vsebin kot je slednje predpisano v javnemu 
razpisu, program je inovativen in predstavlja dodano vrednost prireditvi, program je raznolik in 
dopolnjuje vsebino prireditve, ki je predmet javnega razpisa itd.
(ocena tega merila je podana na podlagi mnenja komisije, in sicer tako, da se največ točk dodeli 
prijaviteljem, ki po mnenju komisije ponudijo najboljši program (30 točk), drugi najboljši program 
prejme 26 točk in tako naprej se naslednjim prijaviteljem dodeli sorazmerno manj točk; komisija lahko 
dodeli tudi enako število točk dvema prijaviteljema, če meni, da sta vsebina in kakovost programa pri 
obeh primerljivi)

do 30

3. Preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije:
– pregledna konstrukcija prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni vsi prihodki in 
stroški, razviden je namen odhodkov, ki so v skladu z načrtovanimi vsebinami prijave);
– zagotovljenost drugih realnih virov sofinanciranja prireditev (pokrovitelji, trženje storitev, lastna 
sredstva itd.), ki so predmet javnega razpisa in niso že opredeljeni v razpisni dokumentaciji
(točke se prijavitelju seštevajo)

do 20
10
in
10

4. Izvedba prijavljenega programa prireditve vključuje zelene rešitve in ravnanje po trajnostnih načelih 
(npr. uporaba ekoloških embalaž, ločenega zbiranja odpadkov itd.)
(prijavitelj prejme 10 ali 0 točk)

10

5. Dosedanje delo in reference prijavitelja:
– kakovostno in redno delo na področjih, ki so predmet javnega razpisa ter kakovost doslej izvedenih 
prireditev (ustrezna promocija, odmevnost v javnih medijih, št. obiskovalcev …);
– prijavitelj je organiziral najmanj 2 primerljivi prireditvi, ki so predmet javnega razpisa.
(točke se prijavitelju seštevajo)

do 10
5
in
5

6. Pričakovani delež sofinanciranja s strani MOK:
– prijavitelj, ki zaprosi najnižji znesek za sofinanciranje prireditev;
– prijavitelj, ki zaprosi za drugi najnižji znesek za sofinanciranje prireditev;
– prijavitelj, ki zaprosi za tretji najnižji znesek za sofinanciranje prireditev;
– prijavitelj, ki zaprosi za četrti najnižji znesek za sofinanciranje prireditev;
– vsi ostali prijavitelji.
(prijavitelj prejme 20 ali 15 ali 10 ali 5 ali 0 točk)

do 20
20 ali
15 ali
10 ali
5 ali

0

SKUPAJ 110

Pri merilih pod točko 1., 3., 4., 5. in 6. je možno dobiti 
samo opredeljeno število točk za posamezno podmerilo in 
ne sorazmerno manj (v primeru, da prijavitelj izpolnjuje na-
vedeno merilo, dobi število točk v celoti oziroma seštevek 
upravičenih točk, v nasprotnem primeru pa 0 točk). V okvi-
ru razpisanih meril bo točke dodelila strokovna komisija.
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Za organizacijo prireditve bo izbran tisti prijavitelj, 
ki bo dosegel najvišje število točk. Maksimalno skupno 
število točk, ki jih lahko prijavitelj doseže, je 110. Za 
določitev višine sofinanciranja prireditev, se upošteva 
višino zneska sofinanciranja, ki ga je predvidel izbrani 
prijavitelj v prijavnem obrazcu.

V. Obveznosti prijavitelja
Organizator/izvajalec mora pri organizaciji posa-

mične prireditve:
– v svojem imenu in na svoj račun pridobiti vsa do-

voljenja za izvedbo prireditve in izvesti prijavo prireditve 
na Upravni enoti Koper,

– skleniti zavarovanje odgovornosti za izvedbo pri-
reditve,

– poskrbeti za rezervacijo in pridobitev dovoljenj za 
uporabo javnih površin oziroma objektov za izvedbo pri-
reditve in krije vse stroške, ki nastanejo z uporabo le-teh,

– poskrbeti za varovanje na prireditvi, zaporo javnih 
površin in prometa in vseh aktivnosti vključno z zago-
tovitvijo zapornic/ograj, ki so potrebne za zagotovitev 
varnosti obiskovalcev in ponudnikov na prireditvi,

– poskrbeti za postavitev dodatnih košev za smeti 
in njihovo praznjenje v času prireditve, za pospravljanje 
in čiščenje uporabljenih prostorov in drugih površin,

– zagotoviti nujno medicinsko pomoč in reševalce 
iz vode,

– zagotoviti priključitev elektrike in vode, električne 
priključke, tokovino, internet ipd.,

– zagotoviti najem, postavitev in demontažo šotorov 
in druge prireditvene opreme,

– zagotoviti spremljajočo gostinsko ponudbo na pri-
reditvi, poudarek je na istrski gastronomiji,

– izvesti oglaševanje in promocijo prireditve 
po predhodnem dogovoru z MOK,

– usklajevati z MOK aktivnosti PR za prireditev,
– oblikovati in izdelati ves promocijski materiali za 

prireditev,
– pridobivati pokrovitelje prireditve in zanje izvaja 

dogovorjene aktivnosti,
– izstavljati račune za uporabo stojnic, pokrovite-

ljem, gostinskim ponudnikom in ostalim sodelujočim na 
prireditvi,

– organizirati in izvesti program prireditve v celoti 
(dogovori z izvajalci, tehnično in prireditveno opremo za 
izvedbo programa itd.),

– koordinirati in kriti nekatere stroške izvedbe »light 
showa« (MOK krije stroške izvedbe aktivnosti, če se 
MOK za slednje odloči, stroške organizacije aktivnosti 
krije izbrani prijavitelj),

– zagotoviti zadostno število kadrov za uspešno 
izvedbo prireditve,

– kriti vse stroške izvedbe prireditve razen tistih, ki 
so v razpisni dokumentaciji opredeljeni, da jih krije MOK,

– poskrbeti za logistiko izvedbe prireditve (posta-
vitev stojnic, postavitev odra, postavitev animacijskih 
točk, prevzem/postavitev zapornic v času prireditve, ka-
drovsko pomoč za delo na prireditvi, razdelitev nalog in 
zadolžitev, ureditev prizorišč itd.),

– poravnati vse stroške zunanjim izvajalcem pri-
reditve,

– sproti obveščati MOK o tekoči problematiki in na-
stalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvedbo prireditve 
in izvršitev pogodbenih obveznosti,

– izvesti vse ostale aktivnosti, ki so potrebne za 
uspešno izvedbo prireditve,

– opraviti druge zadolžitve po navodilu MOK.
VI. Okvirna višina sredstev in rok porabe
Višina sredstev za sofinanciranje prireditve:
– »Rumeno-modre noči 2019« znaša do največ 

45.000,00 EUR za prireditev

– »S Koprom v novo leto 2020 in 2021« pa znaša 
do največ 20.000,00 EUR (največ 10.000,00 EUR za 
posamezno leto).

Za kritje stroškov oglaševanja in promocije posa-
mezne prireditve mora prijavitelj nameniti najmanj 20 % 
vseh dodeljenih sredstev iz naslova tega javnega razpisa.

MOK bo izbranemu organizatorju (prijavitelju) posa-
mezne prireditve zagotovila tudi kritje stroškov čiščenja 
prizorišč po prireditvi.

Pri izplačilu sredstev vezanih na promocijo priredi-
tve se bo upoštevalo realne tržne vrednosti za razpisane 
storitve. Računi, ki ne bodo odražali dejanskega stanja 
na trgu (če storitve, ki so predmet računa ne bodo do-
kazljive), ne bodo upoštevani pri seštevku prejetih raču-
nov za izplačilo dodeljenih sredstev in bodo obravnavani 
kot neupravičeni.

Dodeljena sredstva bodo prijaviteljem nakazana 
po izvedbi prireditve, podpisani pogodbi in po predlo-
žitvi popolnega končnega poročila z vsemi zahtevani-
mi prilogami in dokazili. Sredstva bodo posameznemu 
prijavitelju nakazana v višini priloženih kopij računov 
upravičenih stroškov, največ do višine s pogodbo dode-
ljenih sredstev.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena:
– za prireditev »Rumeno-modre noči 2019« v letu 

2019,
– za prireditev »S Koprom v novo leto 2020« do 

31. 1. 2020,
– za prireditev »S Koprom v novo leto 2021« do 

31. 1. 2021,
vse v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje 

proračuna.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovra-

tna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih 
pomoči »de minimis«.

VII. Opredelitev upravičenih stroškov
MOK bo prijavitelju sofinancirala naslednje stroške:
– najem tehnične (osvetlitev, ozvočenje, projektor 

itd.) in druge prireditvene opreme (prireditveni šotori, 
odri, stojnice, stoli, ograje, prenosne sanitarije itd.);

– stroške najema električnih omaric, tokovine in 
vseh aktivnostih vezanih na zagotavljanje električnih 
priključkov za potrebe izvedbe prireditev;

– nadomestilo za uporabo lokacij/prostorov za iz-
vedbo prireditve (uporaba javne površine, najem dvoran, 
prostorov itd.);

– stroške oglaševanja prireditve (oglaševanje v ti-
skanih medijih, radijski oglasi, spletni oglasi, TV oglasi, 
oglasi na družbenih omrežjih, jumbo plakati, plakatira-
nje); na računu mora biti navedeno obdobje oglaševanja 
in število posameznih oglasov;

– stroške izdelave promocijskega materiala (obliko-
vanje, tisk letakov ipd.);

– program prireditve (stroške izvajalcev progra-
ma – nastopajočih); MOK bo upošteval le realne tržne 
vrednosti;

– stroške varovanja prireditve, nujne medicinske 
pomoči, reševalcev iz vode;

– nadomestila IPF-u, SAZAS-u;
– upravne in občinske takse za potrebe pridobitve 

dovoljenj za izvedbo prireditev.
MOK bo zgoraj navedene stroške sofinancirala največ 

do višine dejansko porabljenih sredstev. Prijavitelj mora 
zahtevku priložiti kopije računov. Po izvedbi plačila se pri-
javitelj obvezuje dostaviti MOK potrdila o izvedenih plačilih.

Prijavitelj si neupravičene stroške, kot so npr. stroški 
dela, materialni stroški, stroški nočitev, stroški prevoza, 
dnevnice, stroški pogostitve in drugi stroški, ki niso na-
vedeni v seznamu upravičenih stroškov, krije sam. Prija-
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vitelj s pridobljenimi prihodki krije tudi razliko med stroški 
(upravičeni stroški), ki jih ima z organizacijo prireditve in 
deležem, ki ga sofinancira MOK. Podrobno poročilo o vi-
šini prihodkov mora prijavitelj priložiti končnemu poročilu.

VIII. Varščina za resnost ponudbe
Prijavitelj mora ob prijavi za izvedbo in sofinancira-

nje prireditve pod posameznim sklopom poravnati tudi 
varščino kot garancijo za resnost prijave in resnost za 
izvedbo aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa. Var-
ščina znaša 500,00 EUR.

Prijavi na javni razpis mora biti priloženo dokazilo 
o plačilu varščine, in sicer na podračun MOK, št. SI56 
0125 0010 0005 794, z obvezno navedbo sklicne števil-
ke SI00201062, pri Banki Slovenije.

Varščino se neizbranim prijaviteljem vrne (brezobre-
stno in nerevalorizirano) v celoti, v roku 30 dni od pod-
pisa pogodbe z izbranim prijaviteljem (prijavitelja, ki je 
prejel najvišje število točk). Izbranemu prijavitelju se 
vplačana varščina vrne po izvedbi prireditve, in sicer 
30. dan po oddaji popolnega končnega poročila MOK.

Če izbrani prijavitelj ne bi sklenil pogodbe v roku 
8 dni od njenega prejema se šteje, da je umaknil prijavo, 
MOK pa zadrži vplačano varščino (prijavitelju se varšči-
na ne vrne) in ponudi podpis pogodbe prijavitelju, ki je 
dosegel drugo najvišje število dodeljenih točk po merilih 
javnega razpisa. V primeru, da tudi naslednji prijavitelj 
odkloni podpis pogodbe, tudi on ni upravičen do vračila 
varščine. Določbo se smiselno uporablja za vse ostale 
prijavitelje iz seznama prijav vseh prijaviteljev.

IX. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti, kot pripo-

ročeno pošiljko do vključno 30. aprila 2019 (velja poštni 
žig na ovojnici), na naslov Mestna občina Koper, Verdije-
va ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v spre-
jemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 
6000 Koper, v času uradnih ur. Prijava mora biti oddana 
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – 322-170/2019«. 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov po-
šiljatelja. Prijava, ki ne bo oddana na naveden način in 
navedenih rokih, bo zavržena kot prepozna.

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 
na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne doku-
mentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in 
dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Prija-
va, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva 
besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije, se 
šteje za nepopolno.

X. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu
Odpiranje prijav bo 6. maja 2019, ob 10. uri, v pro-

storih Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 
Koper. Strokovna komisija bo pri odpiranju prijav ugo-
tavljala njihovo popolnost glede na zahtevane pogoje 
in dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava 
ni popolna, v roku 8 dni od odpiranja prijav prijavitelja 
pozove pisno, naj prijavo dopolni. Če prijavitelj v roku 

8 dni prijave ne dopolni, se šteje, da je umaknil prijavo 
na javni razpis.

Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih 
vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bila 
navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumen-
taciji. Komisija bo o opravljanju strokovnega pregleda 
popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik.

MOK bo vse prijavitelje o izidu razpisa obvestila 
najkasneje v roku 8 dni po sprejemu odločitve. Odločitev 
se izda v obliki sklepa. MOK si pridržuje pravico, da ne 
izbere nobenega od prijaviteljev. Prijavitelji imajo mo-
žnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

MOK lahko, brez kakršnekoli odškodninske odgo-
vornosti, do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe jav-
nega razpisa.

Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena pogodba, v ka-
teri bodo opredeljeni pogoji in način uporabe dodeljenih 
proračunskih sredstev.

XI. Dostop do razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega 

razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni stra-
ni MOK, www.koper.si in v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v času uradnih ur.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom posreduje 
Turistična organizacija Koper, tel. 05/66-46-242.

Mestna občina Koper

Št. 330-1/2019 Ob-1856/19
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 

Celje, na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje 
za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, 
št. 76/15 in 15/16, v nadaljevanju pravilnik) in Odloka 
o proračunu Mestne občine Celje za leto 2019 (Uradni 
list RS, št. 14/19) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja  

in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja  
v Mestni občini Celje v letu 2019

I. Naročnik: Mestna občina Celje, Trg celjskih kne-
zov 9, 3000 Celje.

II. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih 
sredstev

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih fi-
nančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje v letu 2019, ki 
se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči 
v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 
in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 in pravilnikom.

Sredstva v višini 100.000,00 EUR so zagotovljena 
v proračunu Mestne občine Celje za leto 2019 in se 
bodo razdelila za naslednje ukrepe:

DRŽAVNE POMOČI PO SKUPINSKIH IZJEMAH V KMETIJSTVU: VIŠINA SREDSTEV
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

60.000,00 EUR
13.500,00 EUR

POMOČI DE MINIMIS
UKREP 7: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter 
naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis

20.000,00 EUR

OSTALI UKREPI OBČINE:
UKREP 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja 6.500,00 EUR



Stran 704 / Št. 22 / 5. 4. 2019 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Sredstva v proračunu so omejena. V kolikor sred-
stva za določen ukrep ne bodo porabljena, se lahko 
na predlog strokovne komisije za obravnavo vlog jav-
nega razpisa prerazporedijo na ukrepe, kjer se pokaže 
največja potreba, predvidoma po naslednjem vrstnem 
redu na:

– podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospo-
darstev,

– ukrep 7: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetij-
sko dejavnost na kmetiji – de minimis,

– podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pa-
šnikov,

– ukrep 9: Podpora delovanju društev s področja 
kmetijstva in razvoja podeželja.

III. Upravičenci
Upravičenci do pomoči so določeni pri vsakem po-

sameznem ukrepu.
Prijavitelj se lahko prijavi na enega ali več ukrepov 

oziroma podukrepov, navedenih v tem razpisu. Vsak 
ukrep oziroma podukrep zahteva oddajo samostojne 
vloge na predpisanih obrazcih v samostojni zaprti pi-
semski ovojnici.

IV. Ukrepi in podukrepi
III. 1. Državne pomoči po skupinskih izjemah v kme-

tijstvu
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali 

neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od na-
slednjih ciljev:

– Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti 
kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stro-
škov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo 
proizvodnje;

– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer 
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba 
presega veljavne standarde Unije;

– Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, pove-
zane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetij-
stva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, koma-
sacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem 
z energijo in vodo.

(2) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in 

letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih 

zemljišč;
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo 

pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od 
začetka njihovega delovanja;

– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 
dokumentacije;

– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 

Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem 
prestrukturiranja vinogradov;

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
(3) Do pomoči po razpisu za ukrepe na podla-

gi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni 
subjekti, ki so:

– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na 
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je 
bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo 
z notranjim trgom;

– podjetja v težavah.

(4) Določbe o pomoči po tem razpisu se ne upo-
rabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 za:

– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje 
države ali države članice, in sicer, če je pomoč neposre-
dno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe do-
mačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.

(5) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se 
pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč 
ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predlože-
na pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.

(6) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, 
določenih s tem razpisom, ne smejo preseči najviš-
jih zneskov pomoči, določenih v Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014, ne glede na to, ali se podpora za projekt 
ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali 
pa se delno financira iz sredstev EU.

Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se de-
loma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumula-
cijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska 
pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.

Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in 
člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo pre-
sežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta 
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, se ne kumulira z nobeno pomočjo de 
minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila 
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali 
znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014.

(7) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za 
primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:

Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodar-
stev

Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pa-
šnikov.

Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodar-
stev

(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko 
in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

(2) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novo-

gradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij 
na kmetijskem gospodarstvu;

– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hle-
vov in gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodar-
stvu, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev 
izpustov (stroški materiala, ki so povezani z naložbo);

– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene 
tržne vrednosti;

– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
– stroški nakupa rastlinjaka v velikosti minimalno 

50 m², montaže ter opreme z izjemo namakalnih naprav;
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodni-

mi vremenskimi razmerami (protitočne mreže ipd.);
– stroški nakupa računalniške programske opreme, 

patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
(3) Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kme-

tijskih gospodarstev, ki ležijo na območju Mestne občine 
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Celje in dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opra-
vljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-

vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno;

– predložitev projektne dokumentacije za izvedbo 
naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni 
do sofinanciranja;

– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 
14 (5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov 
na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za 
pridobitev pomoči;

– predložitev ponudbe oziroma predračunov za na-
črtovano naložbo;

– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska 
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za od-
dajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;

– predložitev potrdila, ki izkazuje vrsto kmetovanja;
– predložitev mnenja o upravičenosti in ekono-

mičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna 
služba.

(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih, vendar ne več kot 6.000,00 EUR 
brez DDV na kmetijsko gospodarstvo.

Predračunska vrednost naložbe ne sme biti višja 
od 12.000,00 EUR brez DDV. Pri izračunu intenziv-
nosti pomoči upravičenih stroškov se upošteva neto 
vrednost brez DDV. Znesek dodeljene pomoči se do-
loči na podlagi razpoložljivih sredstev in števila pri-
spelih vlog.

(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 
nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena 
oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodar-
stev, ki so vključeni v skupno naložbo.

Merila za ocenjevanje:

MERILA ŠTEVILO TOČK
A)  Ustreznost naložbe:
– ostale naložbe
– naložbe v posodobitev objektov namenjenih za kmetijsko proizvodnjo in zemljišča (hlevska 
oprema, skladišča ...)
– naložbe v nasade, rastlinjake ali naložbe, ki pripomorejo prilagajanju klimatskim spremembam 
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B) Vlagatelju je na podlagi predmetnega razpisa v letih od 2015–2018 skupaj dodeljeno:
– nad 5.000 do 10.000 EUR
– nad 1.000 do 5.000 EUR
– do 1.000 EUR
– vlagatelj še ni prejel sredstev 
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C) Izpolnjevanje pogojev za mladega kmeta:1

– ne
– da

0
15

D) Kmetijsko gospodarstvo se ukvarja z:
– konvencionalnim kmetovanjem
– integriranim kmetovanjem oziroma je vključeno v program KOPOP
– ekološkim kmetovanjem
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30

1 Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 
2015–2020 (Uradni list RS, št. 76/15 in 15/16) v 4. členu določa, da mladi kmet pomeni osebo, ki na dan predložitve vloge 
za pomoč ni stara več kot 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in kompetence ter prvič vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo 
kot nosilec tega gospodarstva.

Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pa-
šnikov

(1) Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kme-
tijskih zemljišč in pašnikov.

(2) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega 

zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioraci-

je.2 Pri apnenju velja za upravičeni strošek priporočena 
letna količina pripravka na 1 ha kmetijskega zemljišča, 
ki je odvisna od vrste pripravka ter dejansko rabo kme-
tijskega zemljišča;3

2 78. člen Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) 
določa, da so nezahtevne agromelioracije:

a) izravnava zemljišča na površini do 1 ha,
b) krčitev grmovja in dreves,
c) izravnava mikrodepresij na njivskih površinah,
č) nasipavanje rodovitne zemlje,
d) odstranitev kamnitih osamelcev do skupne količine 20 m3 na površini do 1000 m²,
e) ureditev obstoječih poljskih poti z možnostjo gramoziranja do 20 cm,
f) ureditev gorskih in kraških pašnikov,
g) apnenje in
h) založno gnojenje.
3 5. člen Pravilnika o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (Uradni list RS, št. 122/08, 4/10 in 110/10).

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3086
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2468
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1075
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1446
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3781
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5471
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0160
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5770
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– stroški nakupa opreme za ograditev in pregradi-
tev pašnikov z ograjo;

– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za 
živino.

(3) Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in/ali več 

kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo 
(pašna skupnost, agrarna skupnost);

– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetij-
skih gospodarstev, ki ležijo na območju občine;

– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravlja-
jo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

(4) Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumen-

tacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, 
kadar so upravičeni do sofinanciranja;

– predračun stroškov, za katere se uveljavlja po-
moč. Pri nakupu kmetijske mehanizacije morajo biti 
iz predračuna in računa razvidni naslednji podatki: vrsta 
stroja, nazivna moč, delovna širina, zmogljivost, proi-
zvajalec in tip stroja. Pri apnenju pa je potrebno priložiti 
tudi navodila za uporabo pripravka in dokazilo o dejanski 
rabi kmetijskih zemljišč;

– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga 
pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet 
podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna 
agromelioracija;

– predložitev potrdila, ki izkazuje vrsto kmetovanja;
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe 

v primeru zakupa zemljišča;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska 

vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za od-
dajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.

(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih, vendar ne več kot 6.000,00 EUR 
brez DDV na kmetijsko gospodarstvo.

Najvišja vrednost predračunov ne sme biti višja od 
12.000,00 EUR brez DDV. Pri izračunu intenzivnosti 
pomoči upravičenih stroškov se upošteva neto vrednost 
brez DDV. Znesek dodeljene pomoči se določi na podla-
gi razpoložljivih sredstev in števila prispelih vlog.

(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži 
nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena 
oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodar-
stev, ki so vključeni v skupno naložbo.

Merila za ocenjevanje:

MERILA ŠTEVILO TOČK
A) Vlagatelju je na podlagi predmetnega razpisa v letih od 2015–2018 skupaj dodeljeno:
– nad 5.000 do 10.000 EUR
– nad 1000 do 5.000 EUR
– do 1.000 EUR
– vlagatelj še ni prejel sredstev 
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B) Ustreznost naložbe:
– nezahtevne agromelioracije (apnenje s pripravkom z vsebnostjo manj kot 70 % kalcijevega 
karbonata in druge nezahtevne agromelioracije)
– nezahtevne agromelioracije (apnenje s pripravkom z vsebnostjo 70 % ali več kalcijevega 
karbonata)
– ureditev pašnika

5
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C) Izpolnjevanje pogojev za mladega kmeta:4

– ne
– da

0
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D) Kmetijsko gospodarstvo se ukvarja z:
– konvencionalnim kmetovanjem
– integriranim kmetovanjem oziroma je vključeno v program KOPOP
– ekološkim kmetovanjem
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4 Glejte opombo 1.

III. 2. Ukrepi de minimis
Ukrep 7: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 

kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetij-
sko dejavnost na kmetiji – de minimis

(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komi-
sije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso 
upravičena podjetja iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije 
v naslednjih primerih:

a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih 
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne proizvajalce.

(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvo-
zom povezane dejavnosti v tretje države ali države čla-
nice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.

(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo do-
mačih proizvodov pred uvoženimi.

(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjek-
ti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine.

(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, 
majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o fi-
nančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno 
prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali 
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da 
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami 
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu 
upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi 
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pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) 
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) 
ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki 
delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, 
znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) 
v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na 
obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč 
dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.

(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega 
odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem 
ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki 
sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) 
št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, do-
deljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če 
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti 
ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti 
v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te ured-
be, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe 
Komisije (ES) št. 1407/2013.

Kumulacija de minimis pomoči
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z dr-

žavno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali 
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, 
če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenziv-
nost pomoči ali znesek pomoči.

(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 
št. 360/2012.

(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 EUR 
oziroma 100.000 EUR).

Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih 
in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejav-
nost na kmetiji – de minimis:

(1) Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kme-
tijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti 
na kmetijskih gospodarstvih.

(2) Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za na-

ložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proi-
zvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;

– stroški gradnje ali obnove objekta za dejav-
nosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter 
nekmetijske dejavnosti na kmetiji;

– stroški nakupa opreme in naprav za dejavno-
sti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske de-
javnosti.

(3) Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s prede-

lavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, 
s sedežem dejavnosti in naložbo na območju Mestne 
občine Celje.

(4) Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetij-

skem gospodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upra-

vičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje de-
javnosti;

– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let 
po zaključeni naložbi;

– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-
vesticije, če s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno;

– izdelana projektna dokumentacija za izvedbo na-
ložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do 
sofinanciranja;

– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska 
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za od-
dajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.

(5) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. Najmanjši zne-

sek dodeljene pomoči znaša 700,00 EUR, najvišji pa 
6.000,00 EUR brez DDV na kmetijsko gospodarstvo 
na leto.

Predračunska vrednost investicije ne sme biti višja 
od 15.000 EUR brez DDV. Znesek dodeljene pomoči 
se določi na podlagi razpoložljivih sredstev in števila 
prispelih vlog.

(6) Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se po-
moč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli 
skupni znesek de minimis pomoči.

Merila za ocenjevanje:

MERILO ŠTEVILO TOČK
A) Upravičenec ima registrirano dejavnost za:
– ostale nekmetijske dejavnosti
– predelava kmetijskih in živilskih proizvodov
– turizem na kmetiji (okolica Šmartinskega jezera)5

– turizem na kmetiji
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B) Ali ima kmetijsko gospodarstvo (poleg osnovne) registrirano dejavnost:
– že registrirano
– bo registrirana v letu 2019

5
20

C) Izpolnjevanje pogojev za mladega kmeta:6

– ne
– da

0
15

D) Vlagatelju je na podlagi predmetnega razpisa v letih od 2015–2018 za dopolnilno dejavnost 
skupaj dodeljeno:
– nad 5.000 do 10.000 EUR
– nad 1000 do 5.000 EUR
– do 1.000 EUR
– vlagatelj še ni prejel sredstev 
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5 Gre za kmetijska gospodarstva, ki so od Šmartinskega jezera oddaljena v radiju 1 km zračne linije, merjeno od zuna-
njega (zgornjega) roba brežine.

6 Glejte opombo 1.
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III. 3. Podpora delovanju društev s področja kme-
tijstva in podeželja

(1) Cilj pomoči je povezovanje in ohranjanje delo-
vanja društev na podeželju ter s tem dvigovati kvaliteto 
življenja na podeželju.

(2) Upravičeni stroški:
– finančno ovrednoten program društva, in sicer:

– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (na-
jem prostorov),

– materialni stroški in stroški dela pisarne ter 
organov,

– stroški pogostitve občnega zbora in društvenih 
prireditev,

– nakup opredmetenih in neopredmetenih sred-
stev,

– izdelava publikacij o delovanju društev,
– stroški izvedbe prireditve.

Sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti 
društev.

(3) Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje po-
goje:

– da imajo sedež na območju Mestne občine Celje 
oziroma izvajajo programe, ki se pretežno nanašajo ali 
se odvijajo na območju Mestne občine Celje;

– da programi omogočajo vključevanje članov ozi-
roma uporabnikov iz Mestne občine Celje;

– da imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhod-
kov ter zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire 
financiranja;

– da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem pro-
gramov oziroma projektov na področju kmetijstva in da 
imajo svojo delovanje na področju razvoja podeželja in 
kmetijstva jasno izraženo v ustanovnem aktu društva;

– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske 
pogoje za delo.

(4) Pomoč se ne dodeli:
– za prijavljeni program, za katerega so že bila 

pridobljena sredstva na drugih razpisih Mestne občine 
Celje oziroma so njihovi programi na kakršenkoli način 
že financirani iz proračuna Mestne občine Celje;

– društvom, katerih dejavnost je pridobitnega zna-
čaja.

(5) Dodatni pogoji za pridobitev sredstev:
– Plan dela za leto 2019 in ocena stroškov (finančni 

načrt za leto 2019), ter finančno ocenjen program dela 
društva.

– Seznam članov društva z območja Mestne obči-
ne Celje oziroma združenja iz območja Mestne občine 
Celje (ime, priimek in naslov).

– Predračuni oziroma računi in dokazila o izvršenih 
plačilih, za katera se uveljavlja pomoč (veljajo računi 
z datumom po 1. 1. 2019). Pri gotovinskem poslovanju 
je potrebno priložiti tudi kopijo blagajniškega izdatka in 
blagajniškega dnevnika, ki morajo biti skladni z računo-
vodskimi standardi.

(6) Upravičenci do pomoči so:
– registrirana stanovska in interesna združenja 

(društva), ki imajo sedež na območju Mestne občine 
Celje in katerih dejavnost je nepridobitnega značaja 
oziroma izvajajo programe, ki se pretežno nanašajo ali 
se odvijajo na območju Mestne občine Celje.

(7) Intenzivnost pomoči:
– do 50 % stroškov prijavljenega programa. Najvišja 

dodeljena pomoč je 1.000,00 EUR letno. Pri izračunu 
intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov se upošteva 
neto vrednost brez DDV. V kolikor upravičenec ni davčni 
zavezanec, se pri izračunu intenzivnosti pomoči upošte-
va bruto vrednost upravičenih stroškov z DDV. Znesek 
dodeljene pomoči se določi na podlagi razpoložljivih 
sredstev in števila prispelih vlog.

Merila za ocenjevanje

MERILO ŠTEVILO TOČK
A) Sedež izvajalca:
– sedež v drugi občini
– v Mestni občini Celje
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30

B) Število članov društva z območja Mestne občine Celje:
– 0 do 10
– 11 do 20
– 21 do 45
– nad 45
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C) Društvo organizira dogodke, ki so:7

– v sodelovanju z Mestno občino Celje ali z drugimi organizacijami v Mestni občini Celje
– tradicionalni (najmanj tri)
– pripomorejo k prepoznavnosti Mestne občine Celje 

5
20
20

D) Društvo sodeluje na prireditvah Mestne občine Celje
– ne
– da

0
10

E) Društvo je član širše mreže ali sodeluje s sorodnimi organizacijami na področju razvoja 
podeželja:
– ne
– da

0
10

7 Pod rubriko C se lahko točke seštevajo.

V. Rok za oddajo vlog in način predložitve
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– izpolnjene obrazce za posamezen ukrep,
– vse obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot 

dokazila k posameznemu ukrepu.

Rok za oddajo vlog: 17. 5. 2019.
Prijavitelji lahko oddajo vlogo osebno v glavni pisar-

ni Mestne občine Celje vsak dan v času uradnih ur glav-
ne pisarne ali pošljejo po pošti na naslov Mestne občine 
Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje. Šteje se, da je 
vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za 
oddajo prijave oddana na pošti s priporočeno pošiljko.
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Vlogo je potrebno dostaviti v zaprti pisemski ovoj-
nici za vsak ukrep posebej. Na prvo stran ovojnice je 
obvezno nalepiti »Obrazec ovojnica« z napisom »Ne 
odpiraj – Razpis kmetijstvo 2019 – Ukrep št. …« in na-
zivom ter naslovom vlagatelja.

V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več 
ukrepov ali podukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji 
ovojnici.

Rok za oddajo zahtevkov za izplačilo: Zahtevki za 
izplačilo sredstev morajo biti oddani na Mestno občino 
Celje najkasneje do petka, 25. 10. 2019. Račune z da-
tumom po roku za oddajo zahtevka komisija ne bo upo-
števala. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana 
v letu 2019.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko 
zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na 
tel. 03/42-65-750 (Suzana Bekić) ali v glavni pisarni 
Mestne občine Celje.

VI. Dostop do razpisne dokumentacije: razpisna 
dokumentacija bo brezplačno na razpolago od dneva 
objave javnega razpisa na vložišču v glavni pisarni Me-
stne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje (v času 
uradnih ur) in na spletnih straneh Mestne občine Celje 
(www.celje.si) rubrika Mestna občina – javna naročila 
in razpisi.

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

bo z odpiranjem vlog začela predvidoma v petek, 24. 5. 
2019. Odpiranje vlog ne bo javno. O odpiranju vlog se 
vodi zapisnik.

Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu pri-
spetja.

Popolna vloga je vloga za pridobitev sredstev, ki 
vsebuje vso zahtevano dokumentacijo (obrazce in ob-
vezne priloge), je vložena na predpisanem obrazcu ter 
je vsebinsko ustrezna.

V primeru nepopolnih vlog bodo vlagatelji v roku 
8 dni od odpiranja vlog pisno pozvani, da jih dopolnijo 
v 8 dneh. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo 
dopolnili pravočasno in/ali pravilno oziroma v celoti, 
bodo zavržene s sklepom. Vloge, ki bodo pravočasno 
dopolnjene, se štejejo za prispele z datumom dopolni-
tve. Prepozno prejete vloge se zavržejo s sklepom in se 
neodprte vrnejo pošiljatelju.

Poziv na dopolnitev ali pojasnilo vloge bo komisija 
posredovala izključno po elektronski pošti na naslov, 
ki ga bo vlagatelj podal kot kontaktni e-naslov. Rok, 
določen za dopolnitev ali pojasnitev vloge, se bo začel 
šteti naslednji delovni dan po pošiljanju elektronskega 
sporočila, ne glede na dejansko branje elektronskega 
sporočila. Iz tega razloga so dolžni prijavitelji kot kon-
taktni e-naslov določiti takšen naslov, na katerega so 
stalno dosegljivi.

Komisija nato opravi strokovni pregled popolnih 
vlog in jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih 
v javnem razpisu.

Ukrep 1 in Ukrep 7: Prejetim vlogam bodo glede na 
merila v razpisni dokumentaciji po posameznih ukrepih 
dodeljene točke. V primeru, da bo število vlog večje od 
količine razpisanih sredstev, bodo imeli prednost vlaga-
telji, ki so v prejeli višje število točk.

V primeru, da imata dva ali več upravičencev 
enako število točk, imajo v ukrepu »skupinske izje-
me« in »de minimis« prednost tisti vlagatelj, ki bodo 
prejeli višje število točk po vrstnem redu meril od A do 
D (najprej se upošteva merilo A – če je še vedno ena-
ko število točk, B in tako dalje). V primeru, da bodo 
imeli še vedno isto število točk, imajo prednost prej 
prispele vloge.

Ukrep 9: Pri ukrepu »Podpora delovanju društev 
s področja kmetijstva in podeželja« bodo sredstva raz-
deljena vlagateljem glede na doseženo število točk. 
Komisija bo glede na razpoložljiva sredstva in na števi-
lo vseh doseženih točk izračunala povprečno vrednost 
točke. Vrednost dodeljenih sredstev se izračuna tako, da 
se število doseženih točk pomnoži s povprečno vredno-
stjo točke.

V kolikor sredstva za določen ukrep ne bodo po-
rabljena, se lahko na predlog strokovne komisije za 
obravnavo vlog javnega razpisa prerazporedijo na ukre-
pe, kjer se pokaže največja potreba, predvidoma po 
naslednjem vrstnem redu na:

– podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospo-
darstev,

– ukrep 7: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetij-
sko dejavnost na kmetiji – de minimis,

– podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pa-
šnikov,

– ukrep 9: Podpora delovanju društev s področja 
kmetijstva in razvoja podeželja.

Komisija opravi izračun višine sofinanciranja in pri-
pravi predlog upravičencev do sredstev.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
s sklepom najpozneje v roku 30 dni od dneva popolnosti 
zadnje prijave.

Upravičencem do sredstev se izda odločba o višini 
odobrenih sredstev sofinanciranja, namenu in opravičlji-
vih stroških za posamezen ukrep, zoper katero lahko 
upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od pre-
jema sklepa. Odločitev župana je dokončna.

Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti 
sklepa.

Po pravnomočnosti odločbe se upravičence do 
sredstev pozove k podpisu pogodbe. Če se upraviče-
nec do sredstev v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne 
odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sred-
stev. Medsebojne obveznosti med občino in prejemni-
kom pomoči se uredijo s pogodbo. Podpisana pogodba 
je pogoj za nakazilo dodeljenih sredstev.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine iz-
plačajo na transakcijski račun na podlagi popolnega 
zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu 
obveznosti (potrdila o izvršenih plačilih) in račune ozi-
roma dokumentacijo zahtevano glede na posamezen 
ukrep.

Višina sredstev za izplačilo se ustrezno zniža, v ko-
likor so izkazani stroški pri uveljavljanju zahtevka za 
izplačilo sredstev nižji, kot so bili predvideni v vlogi za 
dodelitev sredstev.

VIII. Nadzor in sankcije
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za 

ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, 
pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, 
spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna 
služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi 
druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe 
ugotavlja komisija imenovana s strani župana.

(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe 
sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v ce-
loti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če 
se ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti 
nenamensko porabljena,

– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve 
sredstev navajal neresnične podatke,

– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslo-
va že pridobil finančna sredstva.
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(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske 
porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do prido-
bitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.

Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je 
bila podlaga za odobritev pomoči, deset let od datuma 
prejema pomoči.

Občina mora voditi natančne evidence z informa-
cijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju 
pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči.

Mestna občina Celje

Št. 11666/2019 Ob-1850/19
Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva 

ulica 1, 3000 Celje, ki ga zastopa direktor mag. Aleksan-
der Mirt, po pooblastilu Mestne občine Celje, Trg celj-
skih knezov 9, 3000 Celje, ki jo zastopa župan Bojan 
Šrot, na podlagi 24. člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 
in 102/15), 15. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zra-
ka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15), Odloka o načrtu za 
kakovost zraka na območju Mestne občine Celje (Uradni 
list RS, št. 57/17) in Uredbe o zagotavljanju prihrankov 
energije (Uradni list RS, št. 96/14), objavlja

javni razpis
za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2019 

za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov  
za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije

1. Splošno
Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarje-

va ulica 1, 3000 Celje (v nadaljevanju besedila: Energe-
tika Celje), ki ga zastopa direktor mag. Aleksander Mirt, 
izvaja ta razpis na podlagi pooblastila št. 020-34/2019 
z dne 22. 3. 2019 Mestne občine Celje, Trg celjskih kne-
zov 9, 3000 Celje, ki jo zastopa župan Bojan Šrot, z na-
menom večje izkoriščenosti distribucijskih sistemov za 
plin in toploto in učinkovite rabe energije skladno z Od-
lokom o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne 
občine Celje (Uradni list RS, št. 57/17) in upoštevaje 
Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list 
RS, št. 96/14).

Razpis je namenjen lastnikom stanovanjskih hiš in 
etažnim lastnikom stanovanj v večstanovanjskih stav-
bah na območju Mestne občine Celje (vlagatelj, ki ni 
lastnik, mora imeti izrecno pisno soglasje lastnika za 
izvedbo naložbe). Predmet javnega razpisa so tudi ne-
povratne finančne spodbude samostojnim podjetnikom 
ali fizičnim osebam, ki samostojno opravljajo dejavnost 
taxi službe kot poklic, za naložbe v predelavo novega 
ali rabljenega osebnega vozila na stisnjen zemeljski 
plin ali za nakupe novega osebnega vozila na stisnjen 
zemeljski plin, ki spadajo v kategorijo B cestnih vozil. 
Nepovratne finančne spodbude se dodeljujejo za večjo 
izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto. 
Vlagatelji morajo vlogo s prilogami oddati pravočasno in 
po izvedeni naložbi.

Zadnji rok za oddajo vloge na razpis je 30. 10. 2019 
do 13. ure. Sredstva se dodeljujejo do njihove porabe in 
po vrstnem redu prispetja popolnih vlog. Vlagatelj prido-
bi pravico do finančne spodbude po javnem razpisu ob 
upoštevanju višine razpisanih sredstev, prednostnega 
vrstnega reda prispetja popolne vloge na naslov Ener-
getike Celje, javno podjetje, d.o.o. in ostalih pogojev iz 
tega razpisa.

Vsa razpisna dokumentacija je na razpolago od 
dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Ener-

getike Celje, Smrekarjeva ulica 1, Celje, in na sple-
tnih straneh Mestne občine Celje (http://moc.celje.si/) in 
Energetike Celje (www.energetika-ce.si). Besedilo tega 
razpisa je objavljeno tudi v Uradnem listu RS.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne 

spodbude (v nadaljevanju: spodbude) za nove, še ne iz-
vedene naložbe, ki vplivajo na zmanjšanje onesnaženo-
sti zraka na območju Mestne občine Celje ter pripomo-
rejo k večji izkoriščenosti distribucijskih sistemov za plin 
in toploto ter učinkovitejši rabi energije in zagotavljanju 
prihrankov energije. Spodbude so namenjene ukrepom 
na področju uporabe zemeljskega plina, na področju 
daljinskega ogrevanja in za predelavo novih ali rabljenih 
osebnih vozil na stisnjen zemeljski plin, ki so namenjena 
opravljanju dejavnosti taksi službe.

A. Ukrepi in spodbude na področju zemeljskega 
plina

– A1 – Nakup in vgradnja novih kondenzacijskih 
kotlov na zemeljski plin in istočasna nova priključitev na 
zemeljski plin za gospodinjstva

Spodbude so namenjene gospodinjstvom za 
vgradnjo novega kondenzacijskega kotla z visokim iz-
koristkom na zemeljski plin, ob istočasni novi priključitvi 
na sistem distribucije zemeljskega plina in hkratni skle-
nitvi pogodbe o dostopu in dobavi zemeljskega plina.

Upravičeni stroški:
– nakup in vgradnja plinskega kondenzacijske-

ga kotla ter pripadajočih elementov za priklop v skladu 
s tehnično dokumentacijo proizvajalca kotla, ki omogo-
čajo normalno delovanje kotla ter ustrezne opreme za 
varno delovanje sistema;

– predelava obstoječega ali izdelava novega pri-
ključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sana-
cijo ali izgradnjo dimnika;

– izgradnja priključnega plinovoda za gospodinj-
stvo (gradbena in montažna dela, vključno z merilnim 
mestom);

– električne, strojne in plinske instalacije za po-
trebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.

– A2 – Zamenjava starih plinskih kotlov z novimi 
kondenzacijskimi kotli na zemeljski plin za gospodinjstva

Pravica do nepovratne finančne spodbude se do-
deli za vgradnjo novega kondenzacijskega kotla (kotla 
z visokim izkoristkom) na zemeljski plin pri zamenjavi 
starega in neučinkovitega kotla za potrebe gospodinjske 
rabe v Mestni občini Celje.

Upravičeni stroški:
– nakup in vgradnja plinskega kondenzacijske-

ga kotla ter pripadajočih elementov za priklop v skladu 
s tehnično dokumentacijo proizvajalca kotla, ki omogo-
čajo normalno delovanje kotla ter ustrezne opreme za 
varno delovanje sistema;

– predelava obstoječega ali izdelava novega pri-
ključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sa-
nacijo ali izgradnjo dimnika (soglasje in mnenje dimni-
karja).

– A3 – Zamenjava starih kurilnih naprav z novimi 
kondenzacijskimi kotli na zemeljski plin v skupnih ko-
tlovnicah večstanovanjskih stavb

Predmet spodbude so energijsko učinkoviti kon-
denzacijski kotli, ki ustrezajo zadnjemu stanju tehnike 
proizvajalca teh naprav in imajo normirani izkoristek 
večji ali enak 104 %. Ustreznost plinskega kondenza-
cijskega kotla se bo preverjala na osnovi podatkovnega 
lista izdelka. Zamenjava stare kurilne naprave mora biti 
načrtovana na podlagi analize obstoječega stanja in de-
janski porabi toplotne energije celotne večstanovanjske 
stavbe (PZI). Kurilna naprava mora biti priključena na 
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sistem distribucije zemeljskega plina. Če ni priključena, 
je del spodbude namenjen istočasni novi priključitvi na 
sistem distribucije zemeljskega plina in hkratni sklenitvi 
pogodbe o dostopu in dobavi zemeljskega plina.

Upravičeni stroški:
– Izdelava PZI in strošek nadzora;
– odstranitev stare kurilne naprave in ostale opre-

me v kotlovnici, ki je potrebna zamenjave;
– izvedba gradbeno obrtniških del ter strojnih in 

elektro inštalacij v kotlovnici, potrebnih zaradi zamenja-
ve kurilne naprave in ustreznega ter učinkovitega delo-
vanja celotnega sistema;

– sanacija ali izgradnja dimnika (soglasje in mne-
nje dimnikarja);

– nakup in vgradnja plinskega kondenzacijske-
ga kotla ter pripadajočih elementov za priklop v skladu 
s tehnično dokumentacijo proizvajalca kotla, ki omogo-
čajo normalno delovanje kotla ter ustrezne opreme za 
varno delovanje sistema;

– izgradnja priključnega plinovoda za večstano-
vanjsko stavbo (strojno montažna dela vključno z me-
rilnim mestom).

B. Ukrep in spodbuda na področju daljinskega ogre-
vanja

– B1 – Nakup in vgradnja toplotne postaje v več-
stanovanjskih stavbah ob istočasni priključitvi na sistem 
daljinskega ogrevanja

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dode-
li za nakup in vgradnjo toplotne postaje, ki bo priključena 
na sistem daljinskega ogrevanja. V okviru naložbe, ki 
je predmet nepovratne finančne spodbude, je potrebno 
načrtovati tudi prenovo kotlovnice, ki mora zajemati iz-
vedbo regulacije, ki bo omogočala samodejno in varčno 
obratovanje nove ogrevalne naprave. Vgrajeni morajo 
biti krmilniki z vodenjem temperature ogrevane vode 
glede na zunanjo temperaturo ter možnost nastavljanja 
ogrevalne krivulje parametrov krmiljenja regulacijskega 
ventila. Potrebna je vgradnja hidravlične opreme, ki bo 
omogočala varno in ustrezno obratovanje celotnega 
sistema ogrevanja (npr. ekspanzijska posoda, sistem 
za vzdrževanje tlaka, mehčalna naprava itd.), vgradnja 
črpalk s frekvenčno regulacijo in vgradnjo regulacijskih 
ventilov.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se lah-
ko dodeli tudi za zamenjavo elementov na obstoječem 
sistemu za ogrevanje sanitarne tople vode tam, kjer je 
to možno in ekonomično smiselno. Za pridobitev pra-
vice do nepovratne finančne spodbude v tem primeru 
je potrebno skupaj z ostalo dokumentacijo priložiti tudi 
izjavo pooblaščenega projektanta (Inženirska zbornica 
Slovenije), da je obstoječa vgrajena oprema neučinko-
vita in da je potrebna izboljšava energetske učinkovitosti 
navedenih naprav, z ocenjenim izračunom prihranka.

Upravičeni stroški:
– izdelava PZI in strošek nadzora;
– odstranitev stare kurilne naprave in ostale opre-

me v kotlovnici, ki je potrebna zamenjave;
– nakup in vgradnja toplotne postaje ter pripa-

dajočih elementov za priklop v skladu s tehnično doku-
mentacijo proizvajalca postaje, ki omogočajo normalno 
in varno delovanje postaje;

– izvedba gradbeno obrtniških del ter strojnih in 
elektro inštalacij v kotlovnici, potrebnih za delovanje 
toplotne postaje z vgradnjo ustrezne opreme za varno 
delovanje sistema.

V primeru izjave pooblaščenega projektanta o vgra-
jeni neučinkoviti opremi na toplotni postaji in potrebnih 
izboljšavah z ocenjenim izračunom prihrankov, je upra-
vičen strošek:

– zamenjava toplotnega izmenjevalca;
– zamenjava regulacijskega ventila s pogonom na 

primarnem povratku;
– zamenjava obtočne črpalke z novejšo črpalko 

krmiljeno s frekvenčnim regulatorjem na primarnem do-
vodu.

C. Ukrep in spodbuda na področju taksi služb v Me-
stni občini Celje

– C1 – Predelava novega ali rabljenega osebnega 
vozila na stisnjen zemeljski plin

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne 
spodbude samostojnim podjetnikom ali fizičnim osebam, 
ki samostojno opravljajo dejavnost taxi službe kot poklic, 
za naložbe v predelavo novega ali rabljenega osebnega 
vozila na stisnjen zemeljski plin, ki spadajo v kategorijo 
B cestnih vozil in so registrirana v Republiki Sloveniji. 
Oseba, ki opravlja dejavnost taxi službe, mora imeti regi-
strirano dejavnost oziroma sedež v Mestni občini Celje.

Vozilo, ki bo predmet predelave, mora biti v lasti 
vlagatelja in ne sme biti starejše od 5 let.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena 
za naložbo v predelavo novega ali rabljenega registrira-
nega osebnega vozila na stisnjen zemeljski plin, ki mora 
biti izvedena po datumu objave tega razpisa.

Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna fi-
nančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z veljav-
nimi predpisi, ki urejajo to področje.

Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne 
osebe ali samostojnega podjetnika, ki ima registrirano 
dejavnost za predelavo vozil na stisnjen zemeljski plin in 
ustrezne certifikate za sestavne dele predelave.

Upravičeni stroški naložbe so:
– stroški sestavnih delov, potrebnih za predela-

vo osebnega vozila na stisnjen zemeljski plin, in stro-
ški predelave.

Vozilo mora najmanj dve leti po predelavi ostati 
registrirano v funkciji in v lasti prejemnika nepovratne 
finančne spodbude. Če se ugotovi, da prejemnik vozilu 
ni podaljšal registracije oziroma je vozilo odtujil prej kot 
v 24 mesecih po predelavi, mora prejeta sredstva vrniti 
Energetiki Celje, d.o.o., z zakonskimi zamudnimi obrest-
mi, obračunanimi za obdobje od prejema do vračila ne-
upravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.

V primeru, da se vozilo v obdobju dveh let od prede-
lave vozila odjavi iz prometa zaradi višje sile, je treba 
priložiti policijski zapisnik oziroma drug ustrezen doku-
ment, ki izkazuje nastanek višje sile.

– C2 – Nakup novega osebnega vozila na stisnjen 
zemeljski plin

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne 
spodbude samostojnim podjetnikom ali fizičnim osebam, 
ki samostojno opravljajo dejavnost taxi službe kot poklic, 
za nakup novega osebnega vozila na stisnjen zemeljski 
plin, ki spadajo v kategorijo B cestnih vozil in so prvič re-
gistrirana v Republiki Sloveniji na ime vlagatelja. Oseba, 
ki opravlja dejavnost taxi službe, mora imeti registrirano 
dejavnost oziroma sedež v Mestni občini Celje.

Vozilo, ki bo predmet sofinanciranja:
– mora biti v lasti vlagatelja (vozila, ki so predmet 

leasinga niso predmet javnega razpisa),
– mora biti serijsko proizvedeno,
– kot pogonsko gorivo uporablja stisnjen zemeljski 

plin,
– bo kupljeno po datumu objave tega razpisa.
Vozilo mora dve leti po izdaji odločbe o dodelitvi 

pomoči ostati registrirano v funkciji in v lasti prejemnika 
nepovratne finančne spodbude. Če se ugotovi, da je 
prejemnik vozilo odtujil prej kot v dveh letih od nakupa, 
mora prejeta sredstva vrniti Energetiki Celje d.o.o. z za-
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konskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi za obdobje 
od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepo-
vratne finančne spodbude. V primeru, da se vozilo v ob-
dobju dveh let od nakupa vozila odjavi iz prometa zaradi 
višje sile, je treba priložiti policijski zapisnik oziroma drug 
ustrezen dokument, ki izkazuje nastanek višje sile.

Upravičeni stroški naložbe so:
– strošek nakupa novega osebnega vozila brez 

DDV.
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti do-

deljena, če je bila za ukrep že dodeljena spodbuda 
s strani dobaviteljev toplote, plina ter tekočih in trdnih 
goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju 
prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14) in če je 
bila za vozilo z enako identifikacijsko številko po tem ali 
drugem javnem pozivu Eko sklada nepovratna finančna 
spodbuda že dodeljena.

Energetika Celje d.o.o. ima pravico kadarkoli, v ob-
dobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepo-
vratne finančne spodbude do treh let z ogledi, preverja-
njem dokumentacije ali na drug način preveriti porabo 
nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in iz-
vedbe naložbe z določili tega javnega razpisa in veljav-
nimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve pred-
meta nepovratne finančne spodbude. V primeru krši-
tve predpisov ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne 
finančne spodbude, je prejemnik nepovratne finančne 
spodbude dolžan Energetiki Celje d.o.o vrniti sredstva, 
kot je navedeno v tem javnem razpisu.

Višina razpisanih spodbud v letu 2019
Višina sredstev za vse ukrepe skupaj, ki so name-

njena po tem razpisu, znaša 110.000 EUR. DDV ni pred-
met sofinanciranja. Sredstva so zagotovljena v proraču-
nu Mestne občine Celje za leto 2019.

A. Na področju zemeljskega plina:

Vrsta spodbude
(glede na pomen iz točke 2)

Višina spodbude

A1 50 % vrednosti upravičenih stroškov oziroma ne več kot 2.500,00 EUR
A2 50 % vrednosti upravičenih stroškov oziroma ne več kot 2.000,00 EUR

A3

izdelava PZI in strošek nadzora do največ 2.000,00 EUR;
30 % vrednosti upravičenih stroškov oziroma ne več kot 20.000,00 EUR za nakup 
in vgradnjo kotla z elementi, ki omogočajo normalno delovanje kotla ter vmesne 
povezave;
izgradnja priključnega plinovoda za večstanovanjsko stavbo do največ 1.000,00 EUR.

B. Na področju daljinskega ogrevanja

Vrsta spodbude Višina spodbude

B1

Izdelava PZI in strošek nadzora do največ 2.000,00 EUR;
30 % vrednosti upravičenih stroškov oziroma ne več kot 10.000,00 EUR za nakup 
in vgradnjo kotla z elementi, ki omogočajo normalno delovanje kotla ter vmesne 
povezave;
V primeru izjave pooblaščenega projektanta o vgrajeni neučinkoviti opremi na toplotni 
postaji in potrebnih izboljšavah z ocenjenim izračunom prihrankov je višina spodbude 
40 % upravičenih stroškov naložbe oziroma ne več kot 1.500,00 EUR.

C. Na področju taxi služb v Mestni občini Celje

Vrsta spodbude Višina spodbude

C1 50 % vrednosti upravičenih stroškov oziroma ne več kot 1.000,00 EUR za 
posamezno predelavo.

C2 1.500,00 EUR za nakup osebnega vozila na stisnjen zemeljski plin.

3. Upravičenci za spodbudo
Na javnem razpisu lahko za ukrepe A1, A2, A3 in 

B1 ter C1 in C2 sodelujejo naslednji upravičenci, ki so 
oddali popolno in pravočasno vlogo:

1. Vlagatelj – fizična oseba, za ukrepa A1 ali A2, 
ki je:

– lastnik nepremičnine, na kateri se bo izvajala na-
ložba, in ki leži na območju Mestne občine Celje,

– solastnik nepremičnine, na kateri se bo izvajala 
naložba, in ki leži na območju Mestne občine Celje, 
s pisnim soglasjem ostalih solastnikov,

– najemnik ali uporabnik nepremičnine in ima pisno 
soglasje lastnika/solastnikov nepremičnine.

2. Prijavo na ta razpis v imenu upravičenih oseb za 
vrsto spodbude A3 ali B1 lahko vloži upravnik, ki upravlja 
s stavbo, skladno z veljavnim Pravilnikom o upravljanju 
večstanovanjskih stavb in spodaj navedenimi pogoji, ali 
posamezna upravičena oseba, in sicer po pridobitvi po-
oblastila in soglasja ostalih upravičenih oseb.

Posamezne fizične osebe lahko vložijo vlogo za 
spodbudo le za tiste ukrepe, ki so predmet razpisa in jih 
je mogoče izvesti v posamezni stanovanjski enoti.

V primeru, da je vlagatelj upravnik, mora predložiti 
še:

1. Fotokopijo dokumenta, iz katerega izhaja, da 
je upravnik vpisan v register upravnikov za večstano-
vanjsko stavbo, ki je predmet naložbe. (V primeru, da 
je vlagatelj pooblaščeni predstavnik upravičenih oseb, 
pa mora vlagatelj vlogi predložiti pooblastilo nadzorne-
ga odbora etažnih lastnikov za oddajo vloge, v kolikor 
ima večstanovanjska stavba imenovan nadzorni od-
bor skladno s Stanovanjskim zakonom (SZ-1) oziroma 
pooblastilo za oddajo vloge vseh upravičenih oseb.)

2. Veljavni sklep zbora etažnih lastnikov, datiran po 
datumu objave tega razpisa, s katerim so ga ti poobla-
stili za prijavo na ta razpis, v kolikor z veljavno pogod-
bo o upravljanju stavbe upravnik ne izkazuje tovrstne 
pravice.
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3. Soglasje in pooblastilo lastnikov/solastnikov, ki 
izkazuje potrebno soglasje za sprejem odločitve za iz-
vedbo ukrepa A3 ali B1, skladno z določbami predpisov, 
ki urejajo upravljanje večstanovanjskih stavb (obrazec 6).

4. Seznam lastnikov vseh stanovanjskih enot, ki so 
v lasti fizičnih in pravnih oseb oziroma ostalih posameznih 
delov večstanovanjske stavbe z razvidnimi solastniškimi 
deleži (obrazec 7).

5. Projekt za izvedbo z oceno višine investicije.
6. Fotokopijo podatkovnega lista izdelka.
3. Na javnem razpisu za ukrep C1 ali C2 lahko sode-

lujejo samostojni podjetniki ali fizične osebe, ki samostoj-
no opravljajo dejavnost taxi službe kot poklic in imajo re-
gistrirano dejavnost oziroma sedež v Mestni občini Celje.

Na javnem razpisu ne morejo sodelovati tiste osebe, 
ki so ali bodo za izvedbo ukrepov iz tega razpisa koristile:

– sredstva EKO Sklada, j.s.
– sredstva kateregakoli drugega zavezanca po 

Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije.
4. Pogoji razpisa in način oddaje vloge
Vlagatelji morajo vlogo s prilogami oddati pravoča-

sno in po izvedeni naložbi.
K vlogi morajo biti priložena vsa dokazila, zahtevana 

s tem razpisom, iz katerih morajo biti razvidni oziroma 
natančno opredeljeni upravičeni stroški za izvedbo posa-
meznega ukrepa iz tega razpisa.

Vlagatelji morajo pri nastalih in upravičenih stroških 
upoštevati:

– da so neposredno povezani z naložbo in potrebni 
za njeno izvedbo,

– da so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena 
v obdobju od dneva objave tega razpisa do njegovega 
zaključka,

– da je bilo blago dobavljeno v obdobju od dneva 
objave tega razpisa do njegovega zaključka,

– da so bile storitve izvedene v obdobju od dneva 
objave tega razpisa do njegovega zaključka,

– da nastanejo in so plačani v obdobju od dneva 
objave tega razpisa do njegovega zaključka,

– da predložene listine temeljijo na izvirnih listinah in 
izkazujejo resnično stanje.

Vlagatelj pridobi pravico do finančne spodbude po 
javnem razpisu ob upoštevanju višine razpisanih sred-
stev, prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vlo-
ge na naslov Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., in 
ostalih pogojev iz tega razpisa.

Upravičenec lahko odda vlogo za dodelitev spodbu-
de enkrat in le za eno nepremičnino (v primeru ukrepov 
A1, A2, A3, B1). V primeru ukrepa C1, C2 lahko upraviče-
nec odda vlogo za dodelitev spodbude enkrat za največ 
za 5 vozil.

Mestna občina Celje in Energetika Celje, javno pod-
jetje, d.o.o., imata pravico preveriti verodostojnost predlo-
ženih dokazil in dejansko izvedene naložbe ter od vlaga-
telja zahtevati dodatna pojasnila in dokazila pred izplači-
lom spodbude.

Vlagatelji morajo pri oddaji zahtevane dokumentacije 
obvezno upoštevati Navodila za prijavo na razpis, ki so 
sestavni del razpisa. Popolna vloga s prilogami je tista, ki 
je oddana in vsebinsko v skladu z Navodili za prijavo na 
razpis ter pod pogoji iz tega razpisa.

Vlagatelji morajo vlogo s prilogami oddati pravoča-
sno in po izvedeni naložbi. Zadnji rok za oddajo vloge 
na razpis je 30. 10. 2019 do 13. ure, pod pogojem, da 
razpoložljiva sredstva še niso porabljena.

Vlagatelj vloži pisno vlogo (obrazec 1 ali 1A) z vsemi 
dokazili in prilogami, ki sestavljajo vlogo, skladno z zah-
tevami razpisa in v slovenskem jeziku, osebno ali po po-
šti. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti 
opremljena in označena na način, da je na prvi strani in 

v spodnjem levem kotu ovojnice navedeno: »Razpis za 
dodelitev spodbud 2019, ne odpiraj!«, v zgornjem levem 
kotu ali na zadnji strani kuverte pa ime in priimek/naziv 
ter stalni naslov vlagatelja.

Za nepravilno označene ali odprte ovojnice naslovnik 
ne odgovarja.

Vlagatelj vlogo dostavi na naslov: Energetika Celje 
javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje.

5. Rok prijave
Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo 

odpirale po zaporedju prejema.
Zadnji rok za prejem vlog je 30. 10. 2019 do 13. ure, 

pod pogojem, da razpoložljiva sredstva še niso po-
rabljena.

Vlagatelji se lahko prijavijo na ta razpis z vlogo od 
dneva objave dalje. Javni razpis velja do objave zaključka 
oziroma najkasneje do 30. 10. 2019 do 13. ure.

V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva porablje-
na pred 30. 10. 2019, bosta Energetika Celje in Mestna 
občina Celje o tem obvestila občane na svoji spletni 
strani, vloge vlagateljev, ki bodo prispele po porabi raz-
položljivih sredstev, pa bodo po pošti neodprte vrnjene 
vlagateljem.

6. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do spodbude se 

uporabljajo pogoji in določila tega razpisa, postopek pa 
se vodi skladno z Zakonom o splošnem upravnem po-
stopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; 
v nadaljevanju ZUP).

Razpisana in razpoložljiva sredstva se dodeljujejo po 
vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Energetiko Celje.

Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo 
odpirale po zaporedju prejema. Prvo odpiranje vlog bo 
4. 7. 2019. Potem pa vsak nadaljnji četrtek ob 9. uri v sejni 
sobi Energetike Celje do objave zaključka javnega raz-
pisa oziroma najkasneje do 30. 10. 2019, ko bo zadnje 
odpiranje prejetih vlog.

V primeru, da je četrtek dela prost dan, je odpira-
nje naslednji delovni dan. Na posamezno odpiranje vlog 
bodo uvrščene vse prejete vloge, ki bodo ne glede na 
način dostave prispele na naslov Energetike Celje najka-
sneje do 13. ure zadnjega delovnega dne pred dnevom 
odpiranja vlog. Vloge, ki bodo prispele na naslov Energe-
tike Celje kasneje, bodo uvrščene na naslednje odpiranje 
vlog oziroma bodo zavržene, če bodo razdeljena vsa 
razpisana sredstva.

Odpiranje vlog ni javno. Če bo strokovna komisija 
ugotovila, da je vloga nepopolna ali nerazumljiva, bo 
vlagatelj pozvan k dopolnitvi ali odpravi pomanjkljivosti 
v skladu z ZUP. Če bo vlagatelj vlogo ustrezno dopolnil 
v roku osmih dni od prejema poziva za dopolnitev, se bo 
štelo, da je vloga vložena na dan prejetja ustrezno do-
polnjene vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo 
ustrezno dopolnili v naloženem roku, bodo zavržene.

Po prejemu popolne vloge bo o vlagateljevi vlogi 
za dodelitev spodbude odločeno z odločbo, ki bo izda-
na predvidoma v 30 dneh po odprtju popolne vloge. Zoper 
izdano odločbo o dodelitvi spodbude v okviru tega razpisa 
je mogoča pritožba pri županu Mestne občine Celje. Od-
ločitev župana je dokončna.

Hkrati z odločbo o dodelitvi spodbude ter skladno 
s pogoji tega razpisa bo prejemniku spodbude v podpis 
posredovana pogodba o dodelitvi nepovratne finančne 
spodbude v dveh izvodih. En izvod podpisane pogod-
be bo moral vlagatelj vrniti na naslov Energetike Celje, 
Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, najkasneje v osmih 
dneh od dokončnosti odločbe. S strani vseh pogodbenih 
strank podpisana pogodba o dodelitvi nepovratne finanč-
ne spodbude je pogoj za izvršitev izplačila. V primeru, da 
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vlagatelj ne vrne podpisane pogodbe v naloženem roku, 
njegova pravica do spodbude ugasne.

Pogoj za izplačilo spodbude je že izvedena naložba, 
dostava vseh zahtevanih dokazil za popolnost vloge in 
podpisana pogodba, kot izhaja iz Navodil za prijavo na 
razpis ter sklenjene pogodbe.

Vlagatelj pridobi spodbudo po tem razpisu ob upo-
števanju višine razpisanih sredstev, prednostnega vrstne-
ga reda prispetja popolne vloge na naslov Energetike 
Celje in ostalih omejitev iz tega razpisa.

DDV se ne upošteva kot upravičen strošek.
Znesek izplačila spodbude se določi ob upošteva-

nju pogojev iz dokumentacije javnega razpisa. Izplačilo 
spodbude se izvede najkasneje v 45 dneh po prejemu 
vseh potrebnih dokazil in pravočasno vrnjene podpisane 
pogodbe, na bančni račun vlagatelja oziroma prejemnika 
spodbude, ki je naveden v vlogi.

Mestna občina Celje in Energetika Celje imata pravi-
co preveriti verodostojnost predloženih dokazil in dejan-
sko izvedene naložbe ter od vlagatelja zahtevati dodatna 
pojasnila in dokazila pred izplačilom spodbude.

V primeru ugotovitve, da sredstva niso bila pora-
bljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so 
bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma 
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je Mestna 
občina Celje upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sred-
stev v enkratnem znesku.

Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi 
zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva 
nakazila dalje.

6.1 Ogled izvedene naložbe
Za popolnost vloge se zahteva potrdilo Energetike 

Celje, javno podjetje, d.o.o., o izvedeni naložbi.
Zato morajo vlagatelji pooblaščenemu zastopniku 

Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., omogočiti ogled 
izvedene naložbe po predhodnem dogovoru med poobla-
ščencem in vlagateljem.

Vlagatelj se pred oddajo vloge dogovori s poobla-
ščencem Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., za ter-
min ogleda, in sicer:

– za ukrepe pod A1, A2 in A3 na tel. 031/870-973, 
vsak delovni dan v času med 8. in 9. uro,

– za ukrep B1 na tel. 03/425-33-21, vsak delovni dan 
v času med 8. in 9. uro.

– za ukrep C1, C2 na tel. 03/425-33-50, vsak delovni 
dan v času med 8. in 9. uro.

Pooblaščenec bo po opravljenem pregledu vlagate-
lju izstavil potrdilo Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., 
kot distributerja toplote in operaterja distribucijskega sis-
tema za plin (obrazec 8), za ukrepe iz tega razpisa. Po-
trdilo je obvezna priloga k vlogi vlagatelja za dodelitev 
spodbude. V primeru, da vlagatelj vlogi ne bo predložil 
potrdila, bo njegova vloga obravnavana kot nepopolna in 
bo pozvan k dopolnitvi vloge v skladu z ZUP.

7. Obvezne priloge in dokazila
Vlagatelj mora k prijavi na javni razpis za ukrepe A1, 

A2, A3, B1 predložiti:
– Obrazec 1: Vloga za prijavo na javni razpis (podpi-

sana in z velikimi tiskanimi črkami izpolnjena)
– Obrazec 2: Izpolnjeno in podpisano izjavo sola-

stnika
– Obrazec 3: Izpolnjen ter podpisan vzorec pogodbe
– Obrazec 4: Izpolnjeno in podpisano izjavo o za-

ključku naložbe
– Obrazec 5: Izpolnjeno in podpisano izjavo doba-

vitelja / izvajalca
– Obrazec 8: Izpolnjeno in podpisano Potrdilo Ener-

getike Celje o izvedeni naložbi

– Račun dobavitelja / izvajalca izvedene naložbe
– Potrdilo o plačilu računa izvedene naložbe
– Fotografijo/e po izvedeni naložbi za izvedeni ukrep, 

iz katere je nazorno razviden izvedeni ukrep
– Dokazilo o lastništvu nepremičnine
– Veljavno pogodbo o dostopu in dobavi plina za 

ukrepe A1 in A2 ter A3
– Veljavno pogodbo o dobavi toplote za ukrep B1
– Obrazec 6: Soglasje in pooblastilo lastnikov/so-

lastnikov oziroma etažnih lastnikov/solastnikov skupne 
kotlovnice za ukrep A3 in B1

– Obrazec 7: Seznam lastnikov/solastnikov večsta-
novanjske stavbe oziroma etažnih lastnikov/solastnikov 
stanovanj v večstanovanjski stavbi, ostalih posameznih 
delov in skupne kotlovnice za ukrep A3 in B1

– Projekt za izvedbo z oceno investicije za ukrep A3 
in B1

– Izjava pooblaščenega projektanta o vgrajeni neu-
činkoviti opremi na toplotni postaji in potrebnih izboljša-
vah z ocenjenim izračunom prihrankov za ukrep B1

– Fotokopija podatkovnega lista izdelka za ukrep A3 
in B1.

Vlagatelj mora k prijavi na javni razpis za ukrep C1, 
C2 predložiti:

– Obrazec 1A: Vloga za prijavo na javni razpis (pod-
pisana in z velikimi tiskanimi črkami izpolnjena)

– Obrazec 3: Izpolnjen ter podpisan vzorec pogodbe
– Obrazec 8: Izpolnjeno in podpisano Potrdilo Ener-

getike Celje o izvedeni naložbi
– Račun dobavitelja za nakup vozila na stisnjen ze-

meljski plin/izvajalca izvedene naložbe za storitev in teh-
nične komponente predelave

– Potrdilo o plačilu računa izvedene naložbe
– Dokazilo o registrirani dejavnosti opravljanja taxi 

službe s sedežem v Mestni občini Celje
– Dokazilo o lastništvu vozila
– Čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, ki 

je predmet nepovratne finančne spodbude, izdanega na 
ime vlagatelja

– Podatke predelovalca o vozilu, iz katerih so jasno 
razvidni podatki o vozilu po predelavi (znamka, komerci-
alna oznaka, tip …)

– Čitljivo kopijo potrdila o skladnosti novega vozila 
za C2

– Čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila po prede-
lavi, ki je predmet nepovratne finančne spodbude za C1.

8. Končna določila
Predmetni razpis je objavljen na spletnih straneh 

Mestne občine Celje (http://moc.celje.si/) in Energetike 
Celje (www.energetika-ce.si). Pogosta vprašanja in od-
govori nanje v zvezi z javnim razpisom, bodo objavljena 
na spletni strani www.energetika-ce.si.

Vse morebitne nejasnosti glede razlage dokumenta-
cije javnega razpisa so v prisojnosti reševanja strokovne 
komisije, ki jo za namene razpisa na podlagi pooblastila 
župana Mestne občine Celje imenuje direktor Energetike 
Celje. Za vse morebitne spore, ki jih ni mogoče rešiti spo-
razumno, je stvarno pristojno sodišče v Celju.

Vsa morebitna vprašanja in pojasnila v zvezi z razpi-
som so na voljo pri Energetiki Celje, na tel. 03/425-33-50 
in preko elektronske pošte info@energetika-ce.si.

Predmetni razpis se bo v primeru porabe prora-
čunskih sredstev pred potekom roka zaključil s sklepom 
o zaključku razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh 
Mestne občine Celje (http://moc.celje.si/) in Energetike 
Celje, javno podjetje, d.o.o. (www.energetika-ce.si).

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o.,  
po pooblastilu Mestne občine Celje
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 Ob-1796/19
Svet zavoda Glasbene šole Logatec, Notranjska 

c. 4, 1370 Logatec, na podlagi sklepa sveta zavoda, 
sprejetega na 6. seji dne 11. 3. 2019, razpisuje delovno 
mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne 
pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15, 46/16 
in 49/16; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI). Kandidat mora 
imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge 
sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 
polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Predvideni začetek dela je 1. 9. 2019.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev (potrdila o izobrazbi, dokazilo o nazivu, dokazilo 
o opravljenem strokovnem izpitu, dokazilo o opravlje-
nem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira tudi 
brez opravljenega ravnateljskega izpita, vendar si ga 
mora pridobiti v enem letu po začetku mandata, sicer mu 
preneha mandat po zakonu), potrdilo o nekaznovanosti 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev, ki ne sme biti starejše od 30 dni 
in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja 
zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše od 
30 dni, program vodenja zavoda za mandatno obdobje), 
dosedanjih delovnih izkušnjah in kratkim življenjepisom 
pošljite najpozneje v 10 dneh po objavi razpisa na na-
slov: Svet zavoda Glasbene šole Logatec, Notranjska 
c. 4, 1370 Logatec, z oznako »Prijava za razpis za rav-
natelja – Ne odpiraj«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Glasbene šole Logatec

 Ob-1801/19
Svet zavoda Osnovne šole Otočec, Šolska 

cesta 20, 8222 Otočec, na podlagi sklepa 8. redne 
seje sveta zavoda z dne 28. 2. 2019, razpisuje delovno 
mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 

ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 
in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Razpisi delovnih mest

Predvideni začetek dela je 1. 9 2019. Delo na de-
lovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni 
čas. Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. 
Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o za-
poslitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, de-
lovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o ne-
kaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v ka-
zenskem postopku) pošljite priporočeno v 12 dneh po 
objavi razpisa na naslov: OŠ Otočec, Šolska cesta 20, 
8222 Otočec, z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis 
za ravnatelja«.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vode-
nja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Otočec

 Ob-1808/19

Svet Dijaškega doma Poljane, Potočnikova ulica 3, 
1000 Ljubljana, na podlagi sklepa 16. seje Sveta Dija-
škega doma Poljane z dne 26. 3. 2019 razpisuje delovno 
mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; 
v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2019 oziroma skla-
dno s sklepom o imenovanju.

Delo na delovnem mestu ravnatelj/ica se opravlja 
polni delovni čas.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 
5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba 
o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, de-
lovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o ne-
kaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazen-
skem postopku) pošljite v 12 dneh po objavi razpisa na 
naslov: Svet zavoda Dijaški dom Poljane, Potočnikova 
ulica 3, 1000 Ljubljana, z oznako »Ne odpiraj – Prijava 
na razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje ter kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet Dijaškega doma Poljane

 Ob-1809/19

Na podlagi 26. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza 
(MUV, št. 23/2010, 15/2016, 33/2017) in 58. člena Pra-
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vil Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze 
ter v skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih ZIO-1 
(Uradni list RS, št. 6/18) in Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 
popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) svet javnega 
zavoda Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza 
razpisuje delovno mesto

direktorja (m/ž)
Javnega zavoda Andragoški zavod Maribor – 

Ljudska univerza
Poleg splošnih zakonskih obveznosti morajo kandi-

dati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visokošolska izobrazba (najmanj izobrazba, pri-

dobljena po študijskih programih za pridobitev izobraz-
be druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljena 
po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi druge stopnje),

– pedagoško-andragoška izobrazba,
– opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izo-

braževanja,
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj 

tri leta v izobraževanju odraslih,
– priložen program poslovnega in programskega 

razvoja zavoda za obdobje 5 let.
Mandat direktorja traja pet let.
Dodatno znanja in sposobnosti: vodstvene in or-

ganizacijske sposobnosti za vodenje zavoda; izkazani 
delovni rezultati pri pedagoškem in andragoškem delu 
iz katerih izhaja, da bo kandidat (m/ž) lahko uspešno 
opravljal dela in naloge direktorja (m/ž).

Prijave morajo vsebovati: overjene kopije dokazila 
o izobrazbi, o opravljenem strokovnem izpitu, potr-
dilo o nekaznovanosti (potrdilo ne sme biti starejše 
od 30 dni) in potrdilo sodišča, da kandidat ni v ka-
zenskem postopku (potrdilo ne sme biti starejše od 
30 dni), dokazilo o delovnih izkušnjah, kratek življe-
njepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji 
in izobraževanju in program vodenja zavoda za man-
datno obdobje.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: 
Svet zavoda, Andragoški zavod Maribor – Ljudska uni-
verza, Maistrova ulica 5, 2000 Maribor, z oznako »Prija-
va na razpis za direktorja (m/ž)«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet javnega zavoda Andragoški zavod Maribor – 
Ljudska univerza

Št. 701-21/2019 Ob-1810/19
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; ZDT-1)

1 prosto mesto višjega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

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, 17/15 in 
23/17; ZSS) in posebne pogoje za imenovanje na mesto 
višjega državnega tožilca, določene v 26. 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

Št. 9000-6/2019-4 Ob-1811/19
Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica (Svet 

DJB), Šercerjeva ulica 356, 4240 Radovljica, na podlagi 
34. in 35. člena Zakona o zavodih (ZZ, Uradni list RS, 
št. 12/91 in spremembe), 25. člena Zakona o delovnih raz-
merjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13 in spremembe), 
56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV, Uradni 
list RS, št. 3/07 – UPB in spremembe), 34. člena Statuta 
DJB št. 0070-1/2009-12 z dne 26. 2. 2019 in 76. člena 
Poslovnika o delu Sveta DJB št. 0070-1/2009-13 z dne 
26. 2. 2019, ter sklepa 15. redne seje z dne 19. 3. 2019, 
razpisuje delovno mesto

direktorja
Doma dr. Janka Benedika Radovljica

Za direktorja (m/ž) Doma je lahko imenovana ose-
ba, ki izpolnjuje splošne zakonske pogoje in pogoje, 
določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu.

Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazati 
s pisnimi listinami:

– življenjepis z uradnimi dokazili o delovnih iz-
kušnjah in o pridobljenih znanjih s področja vodenja in 
organizacije socialno varstvene dejavnosti,

– program razvoja in vodenja DJB,
– dokazilo o doseženi strokovni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu po ZSV,
– potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen 

zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno ka-
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zen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da zoper 
kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi 
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni.

Program za vodenje socialno varstvenega zavoda 
je potrebno opraviti najkasneje v 1 letu od začetka opra-
vljanja nalog direktorja, v nasprotnem primeru mandat 
na podlagi zakona preneha.

Kandidat mora k svoji vlogi predložiti izjavo, s ka-
tero potrjuje, da:

– ima aktivno znanje slovenskega jezika,
– ima pridobljeno osnovno znanje za delo z raču-

nalnikom,
– dovoljuje DJB, da pri pristojnih institucijah preveri 

resničnost vseh podatkov in pisnih listin.
Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktor-

jem se sklene delovno razmerje za določen čas.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in ostalimi 

razpisnimi zahtevami, morajo kandidati poslati v zaprti 
ovojnici, od 5. 4. 2019 do vključno 23. 4. 2019, na na-
slov: Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica, Šer-
cerjeva ul. 35, 4240 Radovljica, s pripisom »Razpis za 
direktorja – Ne odpiraj«.

Svet Doma prepozno prispelih in nepopolnih vlog 
ne bo obravnaval.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica

 Ob-1823/19
Svet javnega zavoda Osnovna šola Miška Kranjca, 

Kamnogoriška cesta 35, 1000 Ljubljana, na podlagi 
sklepa, sprejetega na 16. izredni seji, dne 27. 3. 2019, 
razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 

ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje, 
skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja – ZOFVI (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, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Predviden začetek dela je 1. 9. 2019. Izbrani/-a 
kandidat/-ka bo imenovan/-a za obdobje 5 let.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 
polni delovni čas. Za čas mandata bo s kandidatom/-ko 
sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu 
ravnatelja/-ice.

Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev:

– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o strokovnem izpitu s področja vzgoje in 

izobraževanja,
– dokazilo o strokovnem nazivu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti – izpis iz kazenske 

evidence,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-

stopku,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih 

izkušenj in e-naslov za obveščanje,
– program vodenja zavoda za razpisano mandatno 

obdobje,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa, v zaprti ovojnici, na 
naslov: Svet šole OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška 

cesta 35, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Raz-
pis za ravnatelja/ravnateljico«.

Potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da 
kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, ne sme biti sta-
rejše od 30 dni.

Na razpis za delovno mesto ravnatelja/-ice se lah-
ko prijavi tudi kadidat/-ka, ki nima ravnateljskega izpita, 
vendar si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po 
začetku mandata. Če ga v tem obdobju ne pridobi, pre-
neha mandat po zakonu.

Kandidat/-ka bo prejel/-a pisno obvestilo o imeno-
vanju v zakonitem roku.

Svet šole OŠ Miška Kranjca Ljubljana

 Ob-1825/19
Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane na podlagi 

32., 33., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJSP), 
56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 23/07 – 
popr., 41/07 – popr., 122/07 – Odl. US, 61/10 – ZSVPre, 
61/10 – ZUPJS in 57/12) in 33. in 34. člena Statuta 
Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane ter sklepa Sveta zavo-
da z 11. redne seje z dne 28. 3. 2019, razpisuje prosto 
delovno mesto

direktorja (m/ž)
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo 

z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje:
– imajo ustrezno stopnjo in smer izobrazbe določe-

ne v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu;
– kandidati z visoko strokovno ali univerzitetno izo-

brazbo 5 let delovnih izkušenj, kandidati z višjo strokov-
no izobrazbo 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 
5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na podro-
čju dejavnosti socialnega varstva;

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu;

– opravljen program za vodenje socialnovarstve-
nega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije 
v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobra-
ževanje.

Za direktorja je lahko imenovan tudi kandidat, ki 
nima opravljenega programa za vodenje socialno-var-
stvenega zavoda, mora pa opraviti najkasneje v enem 
letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Če tega 
programa ne opravi v roku, mu mandat na podlagi za-
kona preneha.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življe-
njepisom v Europassu, naj kandidati pošljejo v roku 
8 dni po njegovi objavi. K prijavi kandidati priložijo tudi 
osnutek vizije-programa dela zavoda. Prijavljeni kandi-
dati, ki izpolnjujejo pogoje, bodo povabljeni, da pristojne-
mu organu predstavijo vizijo oziroma programske usme-
ritve za delovanje doma za obdobje mandata. O datu-
mu predstavitve bodo obveščeni po elektronski pošti.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku, določenim 
z zakonom. Svet prepozno prispelih in nepopolnih vlog 
ne bo obravnaval.

Mandat direktorja traja pet let, predviden začetek 
dela je 1. 8. 2019.

Z imenovanim kandidatom bo v skladu z zakonom 
o delovnih razmerjih sklenjena pogodba o zaposlitvi.

Prijave pošljite na naslov: Svet Doma dr. Jožeta Po-
trča Poljčane, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane, v zaprti 
kuverti z oznako »Razpis za direktorja«.

Razpis je objavljen na Zavodu RS za zaposlovanje 
in v Uradnem listu RS.
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V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Svet Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane

 Ob-1826/19
Na podlagi tretjega odstavka 34. člena Zakona 

o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) razpisuje Svet zavoda 
Obalne lekarne Koper – Farmacie Costiere Capodistria, 
Kidričeva ulica 2, Koper – Capodistria, delovno mesto

direktorja (m/ž)
V skladu s tretjim odstavkom 33. člena Zakona 

o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) in 28. členom Statuta 
javnega zavoda Obalne lekarne Koper mora kandidat 
izpolnjevati naslednje pogoje:

– izobrazba farmacevtske smeri, pridobljena po štu-
dijskih programih 2. stopnje, oziroma raven izobrazbe 
farmacevtske smeri, ki v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi 2. stopnje,

– 5 let delovnih izkušenj in izkušnje s področja vo-
denja in upravljanja,

– znanje italijanskega jezika na višji ravni in
– pogoje iz tretje, četrte in pete alineje tretjega od-

stavka 33. člena ZLD-1.
Pisne prijave na razpis, s kratkim življenjepisom, 

opisom delovnih izkušenj, programom dela in vizijo ra-
zvoja zavoda, skupaj z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (overjena kopija diplome in potrdila o stro-
kovnem izpitu, dokazilo o znanju italijanskega jezika na 
višji ravni, izjava kandidata o izpolnjevanju pogojev iz 
tretje, četrte in pete alineje tretjega odstavka 33. člena 
ZLD-1), pošljite do 15. 4. 2019 na naslov: Svet zavoda 
Obalne lekarne Koper – Farmacie Costiere Capodistria, 
Kidričeva ulica 2, 6000 Koper – Capodistria, z oznako 
»Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja«.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pomanjkljivih prijav Svet zavoda ne bo obravnaval. 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.
Izbrani kandidat bo nastopil delo s podpisom po-

godbe o zaposlitvi po pridobitvi soglasij občin ustanovi-
teljic k imenovanju direktorja.

Svet zavoda Obalne lekarne Koper –  
Farmacie Costiere Capodistria

Su KS 34/2019-2 Ob-1829/19
Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 

prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi 
razpisuje

1 prosto mesto višjega sodnika
na Višjem sodišču v Ljubljani na kazenskem 

oddelku
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški 
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto 
na višjem sodišču (višji sodnik), določene v 11. členu 
navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– 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 ter
– kontaktno telefonsko številko.

Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 
mora prijavi priložiti tudi:

– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 
dan objave razpisa ni starejše od šest 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, tj. da 
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in

– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem po-
stopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna 
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana 
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV: 

ht tp: / /www.europass.cedefop.europa.eu/euro-
pass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opi-
som strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega 
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o sodniški službi z dokazili, in

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za iz-
volitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat 
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prve-
ga odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prve-
ga odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodni-
ško mesto Sodnega sveta št. Su 720/2017-2 z dne 9. 11. 
2017, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu 
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob-1847/19
Na podlagi sklepa Sveta zavoda Vrtca Nova Gorica, 

dne 21. 2. 2019, Svet zavoda Vrtca Nova Gorica, Kidri-
čeva ul. 34c, 5000 Nova Gorica, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; 
v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 19. 8. 2019.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan za dobo 5 let. Za 

čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi 
na delovnem mestu ravnatelja. Delo na delovnem mestu 
ravnatelja/ravnateljice se opravlja polni delovni čas.
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Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, de-
lovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o ne-
kaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v ka-
zenskem postopku – obe potrdili v skladu s 107.a čle-
nom ZOFVI ne smeta biti starejši od 30 dni) pošljite do 
15. 4. 2019 v zaprti ovojnici, na naslov: Svet zavoda 
Vrtca Nova Gorica, Kidričeva ul. 34c, 5000 Nova Gorica, 
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje ter kratek življenjepis.

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Vrtca Nova Gorica

 Ob-1848/19
Na podlagi 35. in 36. člena Statuta Univerzitetne 

psihiatrične klinike Ljubljana objavljamo javni razpis za 
imenovanje

predstojnika
Centra za izvenbolnišnično psihiatrijo

Kandidat za predstojnika strokovne organizacijske 
enote mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po študij-
skih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje ozi-
roma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, 
ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,

– najmanj 5 let vodstvenih izkušenj kot specialist 
psihiater in

– aktivno znanje enega svetovnega jezika.
V skladu s Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest 

UPK Ljubljana mora kandidat imeti najmanj 12 let delov-
nih izkušenj po opravljenem strokovnem izpitu.

Kandidat za predstojnika strokovne organizacijske 
enote mora svoji vlogi priložiti program strokovnega 
dela in razvoja organizacijske enote za obdobje svojega 
mandata. Mandat predstojnika organizacijske enote je 
vezan na mandat generalnega direktorja.

Kandidati naj pošljejo prijave v 8 dneh od objave 
tega razpisa na naslov: Univerzitetna psihiatrična klinika 
Ljubljana, Studenec 48, p.p. 5211, 1001 Ljubljana. Pri-
java naj bo v zaprti kuverti z oznako »Razpisni komisiji 
– za razpisano delovno mesto Višji zdravnik specialist 
PPD3 – predstojnik«. Upoštevale se bodo pravočasne 
in popolne vloge z vsemi dokazili (originali ali kopije) 
o izpolnjevanju pogojev.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh 
od odločitve o izbiri.

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

 Ob-1854/19
Svet Centra za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri 

Stični na podlagi 26. in 27. člena Statuta javnega zavoda 
Centra za zdravljenje bolezni otrok, objavlja razpis za

direktorja javnega zavoda (m/ž)
Poleg pogojev, določenih z zakonom, morajo kan-

didati/ kandidatke izpolnjevati še naslednje:
– ima visoko strokovno izobrazbo ustrezne 

zdravstvene smeri, pridobljene po študijskih progra-
mih najmanj druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, 
ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje;

– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj 
eno leto na vodstvenih delovnih mestih.

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan za 4-le-
tni mandat. Direktor zavoda vodi tudi strokovno delo 
zavoda.

Prijave z oznako »Za razpis direktorja (m/ž) za-
voda«, skupaj z življenjepisom, dokazili o izpolnjeva-
nju pogojev ter priloženim programom dela in razvoja na 
poslovnem in strokovnem področju zavoda za obdobje 
njegovega mandata, naj kandidati/kandidatke pošljejo 
do najkasneje 12. 4. 2019 na naslov: »Center za zdra-
vljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid 
pri Stični«.

O izbiri bodo kandidati/kandidatke obveščeni 
v 30 dneh od dneva objave razpisa.

Svet Centra za zdravljenje bolezni otrok,  
Šentvid pri Stični

 Ob-1858/19
Na osnovi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

»Javni zavod Ratitovec« (Uradni list RS, št. 50/06, 
104/06, 61/08, 53/13) svet zavoda razpisuje prosto de-
lovno mesto

direktorja
Javnega zavoda Ratitovec (m/ž)  

za 4-letno mandatno dobo
Zahtevani pogoji:
– izobrazba v tarifnem razredu VII/1,
– najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj, od tega 

najmanj 3 leta izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delov-
nih mestih,

– organizacijske in vodstvene sposobnosti (referen-
ce o dosedanjem delu),

– komunikativnost in sposobnosti za delo z ljudmi,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje tujega jezika (ang. ali nem.),
– predložitev programa in vizije poslovanja javnega 

zavoda za obdobje mandata.
Celotno besedilo razpisa z vsemi zahtevami je do-

stopno na internetni stani www.jzr.si.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili o izpolnjeva-

nju pogojev pošljejo s priporočeno pošto do vključno 
16. 4. 2019 na naslov: Javni zavod Ratitovec, Oto-
ki 9a, 4228 Železniki, s pripisom: ne odpiraj – razpis 
za direktorja.

Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali. Kandidati 
bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh po 
opravljeni izbiri.

Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec
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 Ob-1871/19
Na podlagi četrtega odstavka 477. člena Zakona 

o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 
– uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – 
ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17 in 77/18 – ZTFI-1) 
ter sklepa Vlade Republike Slovenije št. 01410-10/2019/7 
z dne 4. 4. 2019 objavljamo

javni poziv
za predlaganje kandidatov za člane sveta Agencije za 

trg vrednostnih papirjev
1. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni poziv, 

mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– ima univerzitetno izobrazbo;
– ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, 

ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen 
zapora.

2. Kandidat mora k prijavi priložiti:
1. v celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen 

na spletni strani https://europass.cedefop.europa.eu/edi-
tors/sl/cv/compose);

2. pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev 
glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere morajo biti 
razvidni stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec in 
leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, v kateri je bila 
izobrazba pridobljena;

3. pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja, da je dr-
žavljan Republike Slovenije;

4. pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja, da ni bil 
pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja 
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora;

5. pisno soglasje kandidata, da je kandidaturo pri-
pravljen sprejeti;

6. pisno izjavo kandidata, da za namen tega po-
stopka dovoljuje Ministrstvu za finance pridobitev podat-
kov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih 
evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne 
evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna 
dokazila.

Kandidati morajo vlogi priložiti tudi izjavo, s katero 
izrecno dovoljujejo obdelavo in uporabo njihovih osebnih 
podatkov, a izključno z namenom in v zvezi s postopkom 
imenovanja.

3. Izbrani kandidat bo imenovan za člana sveta Agen-
cije za trg vrednostnih papirjev za dobo šestih let, z možno-
stjo ponovnega imenovanja.

4. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življe-
njepisom in zahtevanimi izjavami v 30 dneh po objavi, na 
naslov: Ministrstvo za finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 
1001 Ljubljana, z označbo »za javni poziv št. 1001-4/2019 
za člana sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev« ali 
na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, pri čemer veljavnost 
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

5. Kandidati bodo o izbiri obveščeni le v primeru ime-
novanja, ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji posto-
pek in neimenovanja. V teh postopkih ni možnosti vlaganja 
pravnih sredstev.

6. Kandidati pod kazensko in materialno odgovorno-
stjo odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.

7. Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Vlada Republike Slovenije

Druge objave

 Ob-1802/19
Na podlagi 7. člena Zakona o priložnostnih kovancih 

(Uradni list RS, št. 53/07) in v zvezi z Uredbo o določitvi 
dogodkov, ob katerih se v letu 2020 izdajo priložnostni ko-
vanci (Uradni list RS, št. 4/19), Banka Slovenije razpisuje

javni, anonimni natečaj
za oblikovanje idejnih osnutkov priložnostnih 

kovancev (2020)
V letu 2020 bodo izdani priložnostni kovanci za za-

znamovanje dogodkov, ki sta:
– 500. obletnica rojstva Adama Bohoriča (projekt 1) 

in
– 30. obletnica plebiscita o samostojnosti in neodvi-

snosti Republike Slovenije (projekt 2).
Rok za oddajo idejnih osnutkov priložnostnih ko-

vancev za zaznamovanje obeh dogodkov je nedelja, 
12. maja 2019. Za idejne osnutke, poslane po pošti, velja 
datum poštnega žiga.

Udeleženci dobijo natečajno gradivo na spletni stra-
ni Banke Slovenije www.bsi.si/razpisi/javna-narocila ali 
na naslovu: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 
Ljubljana (osebno v vložišču oziroma po pošti), informa-
cije pa na e-naslovu: gasper.babic@bsi.si.

Idejne osnutke posredujejo udeleženci natečaja 
v skladu z natečajnimi pogoji osebno ali po pošti na na-
slov: Banka Slovenije, Gotovinsko poslovanje, Slovenska 
cesta 35, 1505 Ljubljana, v zaprti pošiljki, označeni le 
z unikatno šifro avtorja, s pripisom »Natečaj: PK – pro-
jekt 1« oziroma »Natečaj: PK – projekt 2« in oznako »Ne 
odpiraj«.

Prejete idejne osnutke bo pregledala Komisija za 
izdajo priložnostnih kovancev, ki bo izbrala najustreznej-
še osnutke oblikovnih rešitev za kovanje priložnostnih 
kovancev v 30 dneh po zaključku natečajnega roka. Za 
vsak projekt bo določila tri odkupe v višini: 1. odkup 
– 3.000 evrov, 2. odkup – 1.500 evrov in 3. odkup – 
1.000 evrov. O rezultatih natečaja bodo udeleženci pisno 
obveščeni v 30 dneh po izbiri.

Banka Slovenije  
Evrosistem

Št. 0101-14/2019-1-LO Ob-1849/19
Zakon o varuhu človekovih pravic – ZVarCP (Uradni 

list RS, št. 69/17 – uradno prečiščeno besedilo) v 15. čle-
nu določa, da ima varuh človekovih pravic (v nadaljeva-
nju: varuh) najmanj dva in največ štiri namestnike. Upo-
števajoč navedeno in dejstvo, da se namestnici varuha 
človekovih pravic izteka mandat 23. 5. 2019, objavljam

vabilo
za zbiranje predlogov za možne kandidate  

za enega namestnika oziroma namestnico varuha
Predloge je treba poslati v roku 14 dni od dneva 

objave tega vabila v Uradnem listu Republike Slovenije 
in na spletni strani Varuha, na naslov Varuh človekovih 
pravic RS, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana, to je do 
19. 4. 2019. Varuh človekovih pravic na podlagi drugega 
odstavka 15. člena ZVarCP predlaga državnemu zbo-
ru imenovanje namestnika oziroma namestnice varuha 
človekovih pravic. Za namestnika oziroma namestnico 
varuha človekovih pravic je lahko imenovan le državljan 
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oziroma državljanka Republike Slovenije. Mandatna 
doba namestnika oziroma namestnice traja šest let. Po 
poteku mandatne dobe je namestnik oziroma namestni-
ca lahko ponovno imenovan.

Zadeve iz pristojnosti varuha se delijo na naslednja 
področja:

– enakost pred zakonom in prepoved diskriminacije
– varstvo dostojanstva, osebnostnih pravic ter var-

nosti in zasebnosti
– svoboda vesti in verske skupnosti
– svoboda izražanja
– zbiranje in združevanje ter sodelovanje pri 

upravljanju javnih zadev
– nacionalne in etnične skupnosti
– tujci
– socialna varnost
– zagovorništvo otrok
– družbene dejavnosti
– varstvo otrokovih pravic
– delovno pravne zadeve
– brezposelnost
– druge upravne zadeve
– okolje in prostor
– regulirane dejavnosti
– stanovanjske zadeve
– omejitev osebne svobode
– pravosodje
– policijski postopki, zasebno varovanje, detektivi 

in redarji
– državni preventivni mehanizem.
Za vsako področje je pristojen eden izmed na-

mestnikov. Podrobnejšo delitev posameznega področja 
določi varuh ob upoštevanju vsebinske povezanosti pro-
blematike, organizacije dela in vrste postopkov. Predlog 
naj vsebuje obrazložitev ter pisno soglasje možnega 
kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.

Varuh človekovih pravic

 Ob-1860/19
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, 

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja

javni poziv
za Vavčer za pripravo digitalne strategije

1. Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regional-
ni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 
ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, Uredba Komi-
sije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o upo-
rabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evrop-
ske unije pri pomoči de minimis (Uradni list L 352/1, 
24/12/2013), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Rebalans proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 19/19), 
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 
– ZJF-H in 83/18 in 19/19), Pravilnik o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list 

RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – 
ZSInv), Program izvajanja finančnih spodbud Ministr-
stva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, 
ki ga je sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo dne 22. 4. 2015, Uredba o porabi sredstev 
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v pro-
gramskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in 
delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 
69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18), Shema de minimis 
z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT 
– de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I), 
Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije 
za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19), Poslovni in 
finančni načrt Javnega sklada Republike Slovenije za 
podjetništvo za leto 2019, ki ga je Vlada RS sprejela dne 
15. 1. 2019, sklep Vlade RS št. 47602-1/2019/3.

2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dode-
ljuje sredstva

Uporabnik državnega proračuna: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedi-
lu: Ministrstvo).

Izvajalec javnega poziva: Javni sklad Republike 
Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 
Maribor (v nadaljnjem besedilu: Slovenski podjetniški 
sklad).

3. Namen, cilj in predmet javnega poziva
3.1. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi 

ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k pripravi 
digitalne strategije z namenom digitalne transformacije 
podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, 
dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upra-
vičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema 
naslednje aktivnosti:

– oceno stanja na področju digitalizacije,
– pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti pod-

jetja in
– pripravo strategije podjetja za digitalno transfor-

macijo, ki bo zajemala ključna področja:
– Izkušnja kupca (Customer eXperience),
– Podatkovna strategija,
– Procesi in digitalne rešitve za podporo poslo-

vanja,
– Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,
– Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih 

delovnih mest,
– Strategija razvoja digitalne kulture,
– Kibernetska varnost,
– Industrija 4.0. (to področje je obvezno področje 

samo za proizvodna podjetja, ne pa tudi za storitvena).
4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko pri-

javijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem 
v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, 
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana 
kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posame-
zniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev 
MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo 
določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

5. Pogoji za kandidiranje
5.1 Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje določene 

v točki 4 javnega poziva (glede velikosti in pravne obli-
ke oziroma vrste MSP).

2. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 
1 zaposlenega. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot 
zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to 
njegova edina podlaga za zavarovanje). V število zapo-
slenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del.
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3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih 
obveznosti do ministrstva, Slovenskega podjetniškega 
sklada in ostalih izvajalskih institucij ministrstva (Javna 
agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetni-
štva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, 
Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov 
ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o so-
financiranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da 
bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim 
naslovom.

4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finanč-
nih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih 
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prija-
vitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti 
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih od-
tegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 
zadnjega leta do dne oddaje vloge.

5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim 
podjetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi insti-
tucijami ministrstva (Javna agencija Republike Slovenije 
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 
investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni 
sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinan-
ciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih 
sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obvezno-
sti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska insti-
tucija ministrstva odstopila od pogodbe o sofinanciranju, 
od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.

6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega pre-
nehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja 
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje 
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določba-
mi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 
27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. 
US).

7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobi-
vanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v teža-
vah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah 
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.

8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslova-
nja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).

9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in 
tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nana-
šati na sledeče izključene sektorje:

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

– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v pri-

merih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi 

cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni 
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno 
podjetje;

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

10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Za-
konom o preprečevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) 
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.

11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske 
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za ne-
zakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.

12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktiv-
nosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem po-
zivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov 
vključno z de minimis pomočjo (sredstev evropskega, 
državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega 
sofinanciranja).

5.2 Posebni pogoji za prijavitelje
MSP, ki bodo prejemniki spodbud, bodo upravičeni 

do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska 
regija Vzhodna Slovenja ali Kohezijska regija Zahodna 
Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na javni 
poziv sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni regi-
ster/Sodni register. Selitev sedeža MSP v drugo kohe-
zijsko regijo v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka 
ni dovoljena.

5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predme-

tom javnega poziva.
2. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izva-

jalca izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje 
priprave strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki 
bo za prijavitelja izdelal digitalno strategijo. Katalog stro-
kovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije 
(v nadaljevanju DIH Slovenija) in bo objavljen na spletni 
strani DIH Slovenija http://dihslovenia.si/katalogi/.

3. Prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge pri-
dobiti predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenija, ki je 
obvezna priloga k vlogi (Obrazec št. 3).

4. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj 
po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelji ne morejo biti 
zunanji izvajalci drugim prijaviteljem.

5. Digitalna strategija ne sme biti izdelana pred od-
dajo vloge na ta javni poziv.

6. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upra-
vičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva in toč-
ke II.7.1. pozivne dokumentacije.

7. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupra-
vičen, če je:

– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih za-
kona, ki ureja gospodarske družbe ali

– zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov dru-
žinski član:

– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali 
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,

– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več 
kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri usta-
noviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega 
izvajalca.

6. Postopek izbora
Postopek javnega poziva vodi pooblaščena oseba 

za izvedbo postopka javnega poziva (v nadaljevanju: 
pooblaščena oseba), ki jo s sklepom imenuje direktorica 
Slovenskega podjetniškega sklada.

Za sofinanciranje se odobrijo pravilno označene in 
popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo.

Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove ob-

vezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
b. je pripravljena v skladu z določili tega javnega po-

ziva, pozivno dokumentacijo in navodili, ki so navedeni 
na posameznih obrazcih.
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Popolne vloge bodo odobrene in sofinancirane 
v okviru razpoložljivih razpisanih sredstev. Kot odločitev 
o dodelitvi sredstev se prijaviteljem posreduje pogodba 
o sofinanciranju.

7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

meta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023, znaša 
2.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi 
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v pro-
računu Republike Slovenije, na proračunski postavki 
ministrstva.

Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer 
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Razmerje med sredstvi namenskih sredstev 
EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za 
sofinanciranje projektov je za programsko območje 
Kohezijska regija Zahodna Slovenija: 70 %:30 % in za 
programsko območje Kohezijska regija Vzhodna Slo-
venija: 75 %:25 %.

Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da 
lahko:

– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadar-
koli prekliče ali spremeni,

– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti) 
prejemanje vlog na javni poziv,

– ustavi prejemanje vlog za posamezno kohezijsko 
regijo,

in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podje-
tniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega 
poziva tudi v Uradnem listu RS.

Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da spre-
membe ne veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad 
vlog prejetih do datuma spremembe, torej tistih, ki jih 
je sicer že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, ne 
bo obravnaval, o čemer bo obvestil prijavitelje. V tem 
primeru lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko Slo-
venski podjetniški sklad objavi spremembo javnega po-
ziva oziroma pozivne dokumentacije oziroma ponovno 
sprosti prejemanje vlog.

8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in inten-
zivnost pomoči

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravi-
čene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagota-
vljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo 
oziroma nacionalni prispevek.

Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine po-

moči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena eno-
tnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis, ne sme 
presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh prora-
čunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Zgor-
nje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih 
sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena 
v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upo-
števa se skupni znesek pomoči v ta namen.

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

Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019–2023. 
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 
od datuma objave javnega poziva (5. 4. 2019) in traja 
do 30. 9. 2023.

Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki 
bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.

Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev 
v letu 2019 je 31. 10. 2019, v letu 2020 31. 10. 2020, 
v letu 2021 31. 10. 2021, v letu 2022 31. 10. 2022 in 
v letu 2023 30. 9. 2023.

Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zah-
tevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenske-
mu podjetniškemu skladu najkasneje v roku 6 mesecev 
od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.

V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev 
v posameznem letu presegel razpoložljiva letna prora-
čunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali 
takoj v začetku naslednjega proračunskega leta.

Roki in obdobja poročanja ter izdaje zahtevkov za 
izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu »Vzorec 
pogodbe«, ki je del pozivne dokumentacije.

10. Upravičeni stroški in višina subvencije
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni 

stroški:
– Stroški priprave digitalne strategije (stroški zuna-

njega izvajalca), pri čemer mora ta zajemati oceno sta-
nja na področju digitalizacije, pripravo načrta razvoja di-
gitalnih zmožnosti podjetja in pripravo strategije podjetja 
za digitalno transformacijo (z vsemi ključnimi področji).

Stroški priprave digitalne strategije so upravičeni, 
v kolikor upravičenec pridobi pozitivno mnenje DIH Slo-
venija, s čimer le-ta potrjuje, da je digitalna strategija 
pripravljena skladno z zahtevami tega javnega poziva 
in pozivne dokumentacije. Pozitivno mnenje DIH Slo-
venija je obvezna priloga k zahtevku za sofinanciranje 
(Obrazec št. 4 – Mnenje DIH Slovenija k pripravljeni 
digitalni strategiji).

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, ma-
ksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Davek na 
dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva 
samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023).

11. Roki in način prijave na javni poziv
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku 

in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne do-
kumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave 
vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso 
upravičen strošek.

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vlo-
ge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih 
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer 
je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev 
zahtevkov 30. 9. 2023.

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informa-
cija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena 
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski pod-
jetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. 
Vloga mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno 
dostavljena na sedež Slovenskega podjetniškega skla-
da. Glede na datum in čas oddaje priporočene pošte 
oziroma osebne oddaje bo Slovenski podjetniški sklad 
vlogi dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.

Vloga mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici 
z navedbo na sprednji strani pisemske ovojnice, do-
besedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni 
poziv za »Vavčer – digitalna strategija«« in z nazivom in 
naslovom prijavitelja.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o od-
ločitvi o dodelitvi sredstev

Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi sredstev pra-
viloma obveščeni najkasneje v roku 15 delovnih dni 
od prejema posamezne vloge na Slovenski podjetniški 
sklad. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k podpisu po-
godbe.

Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu 
v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o so-
financiranju, podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti 
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(poslati priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na na-
slov Slovenskega podjetniškega sklada. V kolikor se pri-
javitelj v 8 dneh ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, 
da je odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Prijavitelji, ki menijo, da jim sredstva neupravičeno 
niso bila dodeljena, lahko v 30 dneh od prejema obve-
stila o neizboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe 
na Upravno sodišče Republike Slovenije. Vložena tožba 
ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.

Rezultati predmetnega javnega poziva so informa-
cije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani 
Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetni-
skisklad.si/.

13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi po-
trebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo 
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so nave-
deni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javne-
ga poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega 
podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.

14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vra-
čilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev 
je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva vr-
niti v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve Slovenskega 
podjetniškega Sklada, in sicer skupaj z obrestmi v višini 
zakonitih zamudnih obresti, ki so obračunane od dneva 
nakazila do dneva vračila.

15. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku po-
trjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, 
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se 
ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja pro-
jekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve ob-
veznosti, ali pa upravičenec Slovenskega podjetniškega 
sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili 
znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredo-
val neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente 
ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim 
pozivom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev 
Slovenskega podjetniškega sklada o dodelitvi sredstev 
ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem 
pozivu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine 
ali kaznivega dejanja, lahko Slovenski podjetniški sklad 
od upravičenca zahteva vrnitev neupravičeno prejetih 
sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 
dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sred-
stev v državni proračun Republike Slovenije. Če je ta-
kšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija 
in bo sum goljufije prijavljen pristojnim organom.

16. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in po-

jasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive 
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elek-
tronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, 
zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih 
ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih 
skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno 
objavljeni.

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vlo-
ge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih 
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti 
vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni 
strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/se-
znam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

 Ob-1861/19
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, 

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja

javni poziv
za Vavčer za digitalni marketing

1. Pravna podlaga: Uredba (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, 
Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decem-
bra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delo-
vanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list 
L 352/1, 24/12/2013), Zakon o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Rebalans prora-
čuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, 
št. 19/19), Zakon o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 
in 13/18 – ZJF-H in 83/18 in 19/19), Pravilnik o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13 in 81/16), Zakon o podpornem okolju za podjetni-
štvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 
27/17 in 13/18 – ZSInv), Program izvajanja finančnih 
spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo 2015–2020, ki ga je sprejelo Ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo dne 22. 4. 2015, Uredba 
o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Repu-
bliki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za 
cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, 
št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 
67/18), Shema de minimis z nazivom »Program izvaja-
nja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. prigla-
sitve M001-2399245-2015/I), Akt o ustanovitvi Javnega 
sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list 
RS, št. 4/19), Poslovni in finančni načrt Javnega sklada 
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2019, ki ga 
je Vlada RS sprejela dne 15. 1. 2019, sklep Vlade RS 
št. 47602-1/2019/3.

2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dode-
ljuje sredstva

Uporabnik državnega proračuna: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedi-
lu: Ministrstvo).

Izvajalec javnega poziva: Javni sklad Republike 
Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 
Maribor (v nadaljnjem besedilu: Slovenski podjetniški 
sklad).

3. Namen, cilj in predmet javnega poziva
3.1. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne 

skupine iz točke 4 tega javnega poziva k uvajanju digital-
nega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konku-
renčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upra-
vičenih stroškov za digitalni marketing.

4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko pri-
javijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem 
v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, 
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana 
kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posame-
zniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev 
MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo 
določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.
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5. Pogoji za kandidiranje
5.1 Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje določene 

v točki 4 javnega poziva (glede velikosti in pravne obli-
ke oziroma vrste MSP).

2. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 
1 zaposlenega. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot 
zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to 
njegova edina podlaga za zavarovanje). V število zapo-
slenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del.

3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih 
obveznosti do ministrstva, Slovenskega podjetniškega 
sklada in ostalih izvajalskih institucij ministrstva (Javna 
agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetni-
štva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, 
Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov 
ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o so-
financiranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da 
bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim 
naslovom.

4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finanč-
nih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih 
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prija-
vitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti 
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih od-
tegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 
zadnjega leta do dne oddaje vloge.

5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim 
podjetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi insti-
tucijami ministrstva (Javna agencija Republike Slovenije 
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 
investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni 
sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinan-
ciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih 
sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obvezno-
sti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska insti-
tucija ministrstva odstopila od pogodbe o sofinanciranju, 
od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.

6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaj-
nem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega preneha-
nja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodi-
šče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge 
ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona 
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti 
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno 
prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. 
US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US).

7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobi-
vanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v teža-
vah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah 
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.

8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslova-
nja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).

9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in 
tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nana-
šati na sledeče izključene sektorje:

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

– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v pri-

merih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi 

cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni 
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno 
podjetje;

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

10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Za-
konom o preprečevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) 
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.

11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske 
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za ne-
zakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.

12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktiv-
nosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem po-
zivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov 
vključno z de minimis pomočjo (sredstev evropskega, 
državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega 
sofinanciranja).

5.2 Posebni pogoji za prijavitelje
MSP, ki bodo prejemniki spodbud, bodo upravičeni 

do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska 
regija Vzhodna Slovenja ali Kohezijska regija Zahodna 
Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na javni 
poziv sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni regi-
ster/Sodni register. Selitev sedeža MSP v drugo kohe-
zijsko regijo v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka 
ni dovoljena.

5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predme-

tom javnega poziva.
2. V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izva-

jalca izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje 
digitalnega marketinga, ki bo za prijavitelja izdelal novo 
spletno stran in/ali mobilno aplikacijo in/ali spletno tr-
govino in/ali rezervacijske platformo. Katalog strokov-
njakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (v 
nadaljevanju DIH Slovenija) in bo objavljen na spletni 
strani DIH Slovenija http://dihslovenia.si/katalogi/.

3. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj 
po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelji ne morejo biti 
zunanji izvajalci drugim prijaviteljem.

4. Nova spletna stran/mobilna aplikacija/spletna tr-
govina/rezervacijska platforma ne sme biti izdelana pred 
oddajo vloge na ta javni poziv.

5. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upra-
vičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva in toč-
ke II.7.1. pozivne dokumentacije.

6. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupra-
vičen, če je:

– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih za-
kona, ki ureja gospodarske družbe ali

– zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov dru-
žinski član:

– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali 
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,

– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več 
kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri usta-
noviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega 
izvajalca.

6. Postopek izbora
Postopek javnega poziva vodi pooblaščena oseba 

za izvedbo postopka javnega poziva (v nadaljevanju: 
pooblaščena oseba), ki jo s sklepom imenuje direktorica 
Slovenskega podjetniškega sklada.
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Za sofinanciranje se odobrijo pravilno označene in 
popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo.

Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove ob-

vezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
b. je pripravljena v skladu z določili tega javnega po-

ziva, pozivno dokumentacijo in navodili, ki so navedeni 
na posameznih obrazcih.

Popolne vloge bodo odobrene in sofinancirane 
v okviru razpoložljivih razpisanih sredstev. Kot odločitev 
o dodelitvi sredstev se prijaviteljem posreduje pogodba 
o sofinanciranju.

7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

meta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023, znaša 
2.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi 
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v pro-
računu Republike Slovenije, na proračunski postavki 
ministrstva.

Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer 
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj. Razmerje med sredstvi namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinancira-
nje projektov je za programsko območje Kohezijska re-
gija Zahodna Slovenija: 70 %:30 % in za programsko ob-
močje Kohezijska regija Vzhodna Slovenija: 75 %:25 %.

Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da 
lahko:

– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadar-
koli prekliče ali spremeni,

– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti) 
prejemanje vlog na javni poziv,

– ustavi prejemanje vlog za posamezno kohezijsko 
regijo,
in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega pod-
jetniškega sklada oziroma v primeru spremembe javne-
ga poziva tudi v Uradnem listu RS.

Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da spre-
membe ne veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad 
vlog prejetih do datuma spremembe, torej tistih, ki jih 
je sicer že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, ne 
bo obravnaval, o čemer bo obvestil prijavitelje. V tem 
primeru lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko Slo-
venski podjetniški sklad objavi spremembo javnega po-
ziva oziroma pozivne dokumentacije oziroma ponovno 
sprosti prejemanje vlog.

8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in inten-
zivnost pomoči

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upra-
vičene stroške v višini največ 60 %, preostanek zago-
tavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo 
oziroma nacionalni prispevek.

Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine po-

moči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena eno-
tnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme 
presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh prora-
čunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Zgor-
nje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih 
sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena 
v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upo-
števa se skupni znesek pomoči v ta namen.

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

Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019–2023. 
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 
od datuma objave javnega poziva (5. 4. 2019) in traja 
do 30. 9. 2023.

Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki 
bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.

Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev 
v letu 2019 je 31. 10. 2019, v letu 2020 31. 10. 2020, 
v letu 2021 31. 10. 2021, v letu 2022 31. 10. 2022 in 
v letu 2023 30. 9. 2023.

Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zah-
tevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenske-
mu podjetniškemu skladu najkasneje v roku 6 mesecev 
od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.

V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev 
v posameznem letu presegel razpoložljiva letna prora-
čunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali 
takoj v začetku naslednjega proračunskega leta.

Roki in obdobja poročanja ter izdaje zahtevkov za 
izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu »Vzorec 
pogodbe«, ki je del pozivne dokumentacije.

10. Upravičeni stroški in višina subvencije
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni 

stroški (stroški zunanjih izvajalcev) za naslednje aktivno-
sti skladno z minimalnimi zahtevami, ki so objavljene na 
spletni strani DIH Slovenija: http://dihslovenia.si/vavcer/

– Stroški izdelave nove spletne strani (vključno 
z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne 
strani s tehničnega in UX/UI vidika.

Minimalna višina subvencije za spletno stran (vključ-
no z mobilno prilagoditvijo) in testiranje je 500,00 EUR, 
maksimalna višina subvencije pa 1.500,00 EUR.

– Stroški izdelave nove mobilne aplikacije in izved-
ba testiranja mobilne aplikacije s tehničnega in UX/UI 
vidika.

Minimalna višina subvencije za mobilno aplikacijo in 
testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije 
pa 2.000,00 EUR.

– Stroški vzpostavitve lastne spletne trgovine.
Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne 

spletne trgovine je 500,00 EUR, maksimalna višina sub-
vencije pa 2.500,00 EUR.

– Stroški vzpostavitve lastne rezervacijske platfor-
me.

Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne 
rezervacijske platforme je 500,00 EUR, maksimalna vi-
šina subvencije pa 2.500,00 EUR.

Podjetju se lahko po tem javnem pozivu iz-
plača v celotnem obdobju (do leta 2023) največ do 
8.500,00 EUR, pri čemer lahko prijavitelj dobi sofinanci-
rane stroške za posamezno zgoraj navedeno aktivnost 
samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023).

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen 
strošek.

11. Roki in način prijave na javni poziv
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku 

in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne do-
kumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave 
vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso 
upravičen strošek.

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vlo-
ge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih 
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer 
je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev 
zahtevkov 30. 9. 2023.

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informa-
cija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena 
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski pod-
jetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. 
Vloga mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno 
dostavljena na sedež Slovenskega podjetniškega skla-
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da. Glede na datum in čas oddaje priporočene pošte 
oziroma osebne oddaje bo Slovenski podjetniški sklad 
vlogi dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.

Vloga mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici 
z navedbo na sprednji strani pisemske ovojnice, do-
besedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni 
poziv za »Vavčer – digitalni marketing«« in z nazivom in 
naslovom prijavitelja.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o od-
ločitvi o dodelitvi sredstev

Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi sredstev pravi-
loma obveščeni najkasneje v roku 15 delovnih dni od pre-
jema posamezne vloge na Slovenski podjetniški sklad. 
Izbrani prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodbe.

Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu 
v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o so-
financiranju, podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti 
(poslati priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na na-
slov Slovenskega podjetniškega sklada. V kolikor se pri-
javitelj v 8 dneh ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, 
da je odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Prijavitelji, ki menijo, da jim sredstva neupravičeno 
niso bila dodeljena, lahko v 30 dneh od prejema obve-
stila o neizboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe 
na Upravno sodišče Republike Slovenije. Vložena tožba 
ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.

Rezultati predmetnega javnega poziva so informa-
cije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani 
Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetni-
skisklad.si/.

13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi po-
trebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo 
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so nave-
deni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javne-
ga poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega 
podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.

14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vra-
čilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev 
je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva vr-
niti v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve Slovenskega 
podjetniškega sklada, in sicer skupaj z obrestmi v višini 
zakonitih zamudnih obresti, ki so obračunane od dneva 
nakazila do dneva vračila.

15. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku po-
trjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, 
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se 
ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja pro-
jekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve ob-
veznosti, ali pa upravičenec Slovenskega podjetniškega 
sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili 
znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredo-
val neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente 
ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim 
pozivom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev 
Slovenskega podjetniškega sklada o dodelitvi sredstev 
ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem 
pozivu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine 
ali kaznivega dejanja, lahko Slovenski podjetniški sklad 
od upravičenca zahteva vrnitev neupravičeno prejetih 
sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 
dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sred-
stev v državni proračun Republike Slovenije. Če je ta-
kšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija 
in bo sum goljufije prijavljen pristojnim organom.

16. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in po-

jasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive 
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elek-
tronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, 
zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih 
ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih 
skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno 
objavljeni.

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vlo-
ge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih 
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti 
vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni 
strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/se-
znam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

 Ob-1862/19
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, 

Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja

javni poziv
za Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

1. Pravna podlaga: Uredba (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regional-
ni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo 
ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, Uredba Komi-
sije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o upo-
rabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evrop-
ske unije pri pomoči de minimis (Uradni list L 352/1, 
24/12/2013), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 
96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Rebalans proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 19/19), 
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 
– ZJF-H in 83/18 in 19/19), Pravilnik o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list 
RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17 in 13/18 – 
ZSInv), Program izvajanja finančnih spodbud Ministr-
stva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, 
ki ga je sprejelo Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo dne 22. 4. 2015, Uredba o porabi sredstev 
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v pro-
gramskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in 
delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 
69/16 – popr., 15/17, 69/17 in 67/18), Shema de minimis 
z nazivom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT 
– de minimis« (št. priglasitve M001-2399245-2015/I), 
Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije 
za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19), Poslovni in 
finančni načrt Javnega sklada Republike Slovenije za 
podjetništvo za leto 2019, ki ga je Vlada RS sprejela dne 
15. 1. 2019, sklep Vlade RS št. 47602-1/2019/3.

2. Naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dode-
ljuje sredstva

Uporabnik državnega proračuna: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedi-
lu: Ministrstvo).

Izvajalec javnega poziva: Javni sklad Republike Slo-
venije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Mari-
bor (v nadaljnjem besedilu: Slovenski podjetniški sklad).
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3. Namen, cilj in predmet javnega poziva
3.1. Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi cilj-

ne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k zagotovitvi 
ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za 
ključna področja digitalizacije, s čimer se bo povečala 
njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma pri-
hodki od prodaje.

3.2. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upra-
vičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kom-
petenc.

4. Ciljne skupine/upravičenci: na poziv se lahko pri-
javijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem 
v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, 
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana 
kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posame-
zniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Za opredelitev 
MSP in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo 
določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

5. Pogoji za kandidiranje
5.1 Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje določene 

v točki 4 javnega poziva (glede velikosti in pravne obli-
ke oziroma vrste MSP).

2. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 
1 zaposlenega. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot 
zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to 
njegova edina podlaga za zavarovanje). V število zapo-
slenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del.

3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih 
obveznosti do ministrstva, Slovenskega podjetniškega 
sklada in ostalih izvajalskih institucij ministrstva (Javna 
agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetni-
štva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, 
Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov 
ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o so-
financiranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da 
bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim 
naslovom.

4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finanč-
nih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih 
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prija-
vitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti 
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih od-
tegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 
zadnjega leta do dne oddaje vloge.

5. Med prijaviteljem in ministrstvom, Slovenskim 
podjetniškim skladom oziroma ostalimi izvajalskimi insti-
tucijami ministrstva (Javna agencija Republike Slovenije 
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 
investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni 
sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinan-
ciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih 
sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obvezno-
sti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska insti-
tucija ministrstva odstopila od pogodbe o sofinanciranju, 
od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.

6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaj-
nem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega preneha-
nja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodi-
šče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge 
ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona 
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti 
in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno 
prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. 
US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl. US).

7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobi-
vanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje 

podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v teža-
vah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah 
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.

8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslova-
nja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).

9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in 
tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nana-
šati na sledeče izključene sektorje:

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

– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v pri-

merih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi 

cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni 
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno 
podjetje;

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

10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z Za-
konom o preprečevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) 
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.

11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske 
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za ne-
zakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.

12. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktiv-
nosti, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem po-
zivu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov 
vključno z de minimis pomočjo (sredstev evropskega, 
državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega 
sofinanciranja).

5.2 Posebni pogoji za prijavitelje
MSP, ki bodo prejemniki spodbud, bodo upravičeni 

do sredstev tistega programskega območja (Kohezijska 
regija Vzhodna Slovenja ali Kohezijska regija Zahodna 
Slovenija), kjer bodo imeli na dan oddaje vloge na javni 
poziv sedež. Sedež mora biti vpisan v Poslovni regi-
ster/Sodni register. Selitev sedeža MSP v drugo kohe-
zijsko regijo v času od oddaje vloge do oddaje zahtevka 
ni dovoljena.

5.3 Pogoji za projekt
1. Projekt mora biti skladen z namenom in predme-

tom javnega poziva.
2. V vlogi mora prijavitelj navesti izbrano usposa-

bljanje (in zunanjega izvajalca izbranega usposabljanja), 
iz kataloga usposabljanj. Katalog usposabljanj vodi Digi-
talno inovacijsko stičišče Slovenije (v nadaljevanju DIH 
Slovenija) in bo objavljen na spletni strani DIH Slovenija 
http://dihslovenia.si/katalogi/.

3. Prijavitelj mora v usposabljanje vključiti najmanj 
20 % zaposlenih v podjetju. V kolikor ima podjetje 5 ali 
manj kot 5 zaposlenih, mora zagotoviti usposabljanje za 
vsaj 1 zaposlenega.

4. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj 
po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelji ne morejo biti 
zunanji izvajalci drugim prijaviteljem.

5. Predvidene aktivnosti morajo biti skladne z upra-
vičenimi stroški iz točke 10 javnega poziva in toč-
ke II.7.1. pozivne dokumentacije.
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6. Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupra-
vičen, če je:

– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih za-
kona, ki ureja gospodarske družbe ali

– zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov dru-
žinski član:

– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali 
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca,

– neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več 
kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri usta-
noviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zunanjega 
izvajalca.

6. Postopek izbora
Postopek javnega poziva vodi pooblaščena oseba 

za izvedbo postopka javnega poziva (v nadaljevanju: 
pooblaščena oseba), ki jo s sklepom imenuje direktorica 
Slovenskega podjetniškega sklada.

Za sofinanciranje se odobrijo pravilno označene 
in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za 
prijavo.

Za popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. vsebuje v celoti izpolnjene obrazce in njihove ob-

vezne priloge, določene v pozivni dokumentaciji,
b. je pripravljena v skladu z določili tega javnega po-

ziva, pozivno dokumentacijo in navodili, ki so navedeni 
na posameznih obrazcih.

Popolne vloge bodo odobrene in sofinancirane 
v okviru razpoložljivih razpisanih sredstev. Kot odločitev 
o dodelitvi sredstev se prijaviteljem posreduje pogodba 
o sofinanciranju.

7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo pred-

meta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023, znaša 
3.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi 
zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v pro-
računu Republike Slovenije, na proračunski postavki 
ministrstva.

Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer 
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj. Razmerje med sredstvi namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinancira-
nje projektov je za programsko območje Kohezijska re-
gija Zahodna Slovenija: 70 %:30 % in za programsko ob-
močje Kohezijska regija Vzhodna Slovenija: 75 %:25 %.

Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da 
lahko:

– javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadar-
koli prekliče ali spremeni,

– začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti) 
prejemanje vlog na javni poziv,

– ustavi prejemanje vlog za posamezno kohezijsko 
regijo,
in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega pod-
jetniškega sklada oziroma v primeru spremembe javne-
ga poziva tudi v Uradnem listu RS.

Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da spre-
membe ne veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad 
vlog prejetih do datuma spremembe, torej tistih, ki jih 
je sicer že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, ne 
bo obravnaval, o čemer bo obvestil prijavitelje. V tem 
primeru lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko Slo-
venski podjetniški sklad objavi spremembo javnega po-
ziva oziroma pozivne dokumentacije oziroma ponovno 
sprosti prejemanje vlog.

8. Skladnost s pravili pomoči de minimis in inten-
zivnost pomoči

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravi-
čene stroške v višini največ 60 %, preostanek zagota-

vljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo 
oziroma nacionalni prispevek.

Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.
Upoštevati je potrebno pravilo omejitve višine po-

moči, kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena eno-
tnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme 
presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh prora-
čunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Zgor-
nje meje pomoči veljajo ne glede na to, iz katerih javnih 
sredstev je pomoč dodeljena in ali je pomoč dodeljena 
v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Upo-
števa se skupni znesek pomoči v ta namen.

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

Koriščenje sredstev bo možno v letih 2019–2023. 
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 
od datuma objave javnega poziva (5. 4. 2019) in traja 
do 30. 9. 2023.

Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki 
bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti.

Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev 
v letu 2019 je 31. 10. 2019, v letu 2020 31. 10. 2020, 
v letu 2021 31. 10. 2021, v letu 2022 31. 10. 2022 in 
v letu 2023 30. 9. 2023.

Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zah-
tevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenske-
mu podjetniškemu skladu najkasneje v roku 6 mesecev 
od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.

V kolikor bi znesek zahtevkov vseh prijaviteljev 
v posameznem letu presegel razpoložljiva letna prora-
čunska sredstva, se bodo zadnji prejeti zahtevki izplačali 
takoj v začetku naslednjega proračunskega leta.

Roki in obdobja poročanja ter izdaje zahtevkov za 
izplačilo so podrobno opredeljeni v obrazcu »Vzorec 
pogodbe«, ki je del pozivne dokumentacije.

10. Upravičeni stroški in višina subvencije
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni 

stroški:
– Stroški usposabljanj (stroški zunanjega izvajalca)
Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni 

stroški zunanjih izvajalcev, ki so navedeni v seznamu 
usposobljenih izvajalcev za izvajanje usposabljanj za 
pridobitev digitalnih kompetenc na ključnih področjih 
digitalizacije v katalogu usposabljanj pri DIH Slovenija.

Stroški se lahko uveljavljajo za zagotovitev ustre-
znih usposabljanj zaposlenih in vodstvenega kadra za 
ključna področja digitalizacije, pri čemer je delež udelež-
be usposabljanj vsaj 20 % na posamezno podjetje glede 
na število zaposlenih v podjetju. V kolikor ima podjetje 5 
ali manj kot 5 zaposlenih, mora zagotoviti usposabljanja 
za vsaj 1 zaposlenega.

Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača v ce-
lotnem obdobju (do leta 2023) največ do 20.000 EUR; pri 
čemer lahko pridobi največ en vavčer na leto.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, ma-
ksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Davek na 
dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

11. Roki in način prijave na javni poziv
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku 

in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne do-
kumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave 
vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso 
upravičen strošek.

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vlo-
ge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih 
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer 
je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev 
zahtevkov 30. 9. 2023.
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Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informa-
cija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena 
na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

Vlogo je potrebno vložiti na naslov: Slovenski pod-
jetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. 
Vloga mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno 
dostavljena na sedež Slovenskega podjetniškega skla-
da. Glede na datum in čas oddaje priporočene pošte 
oziroma osebne oddaje bo Slovenski podjetniški sklad 
vlogi dodelil ustrezno zaporedno številko vloge.

Vloga mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici 
z navedbo na sprednji strani pisemske ovojnice, do-
besedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga – Javni 
poziv za »Vavčer – dvig digitalnih kompetenc«« in z na-
zivom in naslovom prijavitelja.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o od-
ločitvi o dodelitvi sredstev

Prijavitelji bodo o odločitvi o dodelitvi sredstev pra-
viloma obveščeni najkasneje v roku 15 delovnih dni 
od prejema posamezne vloge na Slovenski podjetniški 
sklad. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k podpisu po-
godbe.

Prijavitelj mora Slovenskemu podjetniškemu skladu 
v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o so-
financiranju, podpisano pogodbo o sofinanciranju vrniti 
(poslati priporočeno po pošti ali dostaviti fizično) na na-
slov Slovenskega podjetniškega sklada. V kolikor se pri-
javitelj v 8 dneh ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, 
da je odstopil od podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Prijavitelji, ki menijo, da jim sredstva neupravičeno 
niso bila dodeljena, lahko v 30 dneh od prejema obve-
stila o neizboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe 
na Upravno sodišče Republike Slovenije. Vložena tožba 
ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.

Rezultati predmetnega javnega poziva so informa-
cije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani 
Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetni-
skisklad.si/.

13. Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi po-
trebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo 
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so nave-
deni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javne-
ga poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega 
podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.

14. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti in vra-
čilo sredstev: v primeru neupravičeno prejetih sredstev 
je upravičenec dolžan neupravičeno prejeta sredstva vr-
niti v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve Slovenskega 
podjetniškega sklada, in sicer skupaj z obrestmi v višini 
zakonitih zamudnih obresti, ki so obračunane od dneva 
nakazila do dneva vračila.

15. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku po-
trjevanja ali izvrševanja projekta prišlo do resnih napak, 
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se 
ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja pro-
jekta prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve ob-
veznosti, ali pa upravičenec Slovenskega podjetniškega 
sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili 
znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredo-
val neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente 
ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim 
pozivom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev 
Slovenskega podjetniškega sklada o dodelitvi sredstev 
ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem 
pozivu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine 
ali kaznivega dejanja, lahko Slovenski podjetniški sklad 
od upravičenca zahteva vrnitev neupravičeno prejetih 
sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 
dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sred-

stev v državni proračun Republike Slovenije. Če je ta-
kšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija 
in bo sum goljufije prijavljen pristojnim organom.

16. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in po-

jasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive 
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elek-
tronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, 
zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih 
ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih 
skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno 
objavljeni.

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vlo-
ge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih 
poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti 
vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo na spletni 
strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/se-
znam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

 Ob-1795/19
Občina Krško 5. 4. 2019 objavlja Javni poziv za 

sofinanciranje počitniškega dela mladih z območja 
občine Krško v letu 2019 v občini Krško. Vse po-
drobnosti o pozivu skupaj z razpisno dokumentacijo so 
dostopne na spletni strani Občine Krško www.krsko.si. 
Rok za vložitev vlog: 13. 5. 2019.

Občina Krško

Št. 600-0009/2019-201 Ob-1828/19
Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem 

sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) 
in Pravilnika o vrednotenju mladinskih programov in 
projektov lokalnega razvoja delovanja mladih, ki se so-
financirajo iz proračuna Občine Ravne (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 17/2012, 10/2014, 53/2014) ob-
javlja Občina Ravne na Koroškem

javni poziv
za sofinanciranje izvajanja mladinskih programov 

in delovanja mladinskih svetov v Občini Ravne  
na Koroškem za leto 2019, v okvirni višini 17.000 €

1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Ko-
roškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, javno 
poziva zasebne zavode s sedežem v Občini Ravne na 
Koroškem, ki delujejo v javnem interesu ter predstavni-
ke mladinskih svetov, k predložitvi ponudb za sofinan-
ciranje.

2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpi-
sov, navedenih v uvodu ter določil tega javnega poziva.

3. Predmet poziva:
3.1. Finančna podpora za izvajanje mladinskih pro-

gramov.
3.2. Finančna podpora za delovanje mladinskih 

svetov.
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na pozivu
Izvajalci mladinskih programov in projektov morajo 

izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za ka-

tero se prijavljajo in imajo sedež v Občini Ravne na 
Koroškem;

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske možnosti za uresničitev načr-
tovanih aktivnosti;
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– programi in projekti se izvajajo za mladino v Ob-
čini Ravne na Koroškem (mladi od 15 do 29 let, kot je 
to določeno v 2. členu Odloka o uresničevanju javnega 
interesa na področju mladinske dejavnosti v Občini Rav-
ne na Koroškem);

– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so 
razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih pro-
gramov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih 
sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev 
iz drugih virov;

– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poro-
čilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto;

– poleg navedenega morajo v skladu z Letnim pro-
gramom mladinskega dela in mladinske politike 2019, 
za pridobitev sredstev pod tč. 3.1., prejemniki biti regi-
strirani kot zasebni zavod s sedežem v Občini Ravne na 
Koroškem in delovati v javnem interesu;

– poleg navedenega morajo v skladu z Letnim pro-
gramom mladinskega dela in mladinske politike 2019, 
za pridobitev sredstev pod tč. 3.2, prejemniki biti regi-
strirani kot mladinski sveti, s sedežem v Občini Ravne 
na Koroškem.

Pri izboru za tč. 3.1. bo upoštevan načrt izvajanja 
mladinskih programov ter zagotovitev vsaj 50 % sred-
stev za izvedbo programov. V primeru hkratno obravna-
vanih prispelih ponudb se bodo sredstva razdelila glede 
na razmerje prijavljenih programov.

5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, name-
njenih temu pozivu, znaša 17.000 €, od tega za:

5.1. izvajanje mladinskih programov zasebnih za-
vodov s sedežem v Občini Ravne na Koroškem do 
7.000 € ter

5.2. delovanje mladinskih svetov do 10.000 €.
6. Dodeljena sredstva mora predlagatelj realizirati 

najkasneje do 15. 12. 2019, na podlagi pisne izjave in 
z dokazili o izvedbi programa.

7. Razpisni rok: javni poziv se začne 5. 4. 2019 in 
traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 31. 10. 
2019.

8. Odpiranje vlog: naročnik bo vloge odpiral sproti, 
po vrsti prispetja do razdelitve razpoložljivih sredstev.

9. Odločanje o vlogah: komisija bo opravljala stro-
kovno presojo in ocenjevanje prispelih vlog enkrat me-
sečno, prispele vloge do zadnjega v mesecu bo komisija 
obravnavala na prvi seji v naslednjem mesecu.

10. Obveščanje o izboru: naročnik bo posame-
znega predlagatelja obvestil o odločitvi glede podpo-
re predlaganemu najkasneje v 30 dneh po oddaji po-
polne vloge.

11. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov 

za izdelavo prijave,
– višino sredstev v okviru javnega poziva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in izlo-

čitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj prilo-

žiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi 

sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– letni program mladine,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v raz-

pisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne 
na Koroškem, pri Andreji Jezernik, vsak delovni dan in 
na spletnih straneh naročnika www.ravne.si od dneva 
objave tega poziva do razdelitve sredstev.

11.1. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in po-
datke, določene v razpisni dokumentaciji.

V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih 
dneh pozvan k dopolnitvi. V kolikor v predpisanem 
roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le-ta izloči iz 
nadaljnje obravnave.

Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazi-
vom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena s pripi-
som: »Ponudba – ne odpiraj«, »Javni poziv – mladina 
2019« na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačni-
kova pot 5, Ravne na Koroškem.

Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno 
v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti. 
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi 
pogoji in kriteriji tega poziva.

12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za 
dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je 
mag. Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/82-16-007, e-naslov: 
marija.vrhovnik@ravne.si.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 3502-22/2019 Ob-1836/19

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrež-
je 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan Danilo Markočič, 
(v nadaljevanju: Občina), na podlagi 29. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 
– ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO 
in 76/15), 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Pravilnika 
o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne 
objave Občine Izola št. 24/09, 13/11 in 4/12) objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem – parc. št. 1275/4 

k.o. Izola
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-

nudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, 
Slovenija, matična številka: 5874190000, davčna števil-
ka: SI16510801, tel. 05/66-00-107, faks 05/660-01-10, 
e-pošta: posta.oizola@izola.si, v nadaljevanju Občina.

II. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb je del 

zemljišča s parc. št. 1275/4 k.o. Izola, v izmeri 110 m2 
pokrite površine in 35 m2 nepokrite površine. Izklic-
na letna cena za najem zemljišča v izmeri 145 m2 je 
6.815,00 EUR.

Prodajno mesto se odda v najem za dobo 5 let, tj. 
za čas od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2024.

III. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in 

fizične osebe.
Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje 

podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom po-

nudbe prodaje;
– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma iz-

pisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma 
priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum 
oddaje ponudbe; za fizične osebe pa fotokopijo osebne-
ga dokumenta, ki izkazuje državljanstvo RS;

– potrdilo Davčnega urada RS o poravnanih dav-
kih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni glede na datum 
oddaje ponudbe;
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– izjava o poravnanih obveznostih do Občine Izola, 
vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračun-
skih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih pogodb 
za poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine Izola ter 
obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno zemljišče;

– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev;
– dokazilo o vplačani varščini v višini 10 % izho-

diščne najemnine, na naslov: Občina Izola, Sončno 
nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slovenije, podračun 
št. 01240-0100006381;

– podpisan vzorec pogodbe.
2. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje določene 

v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
IV. Pogoji najema
Izklicna cena v razpisnem postopku je določena 

na podlagi sklepa župana, št. 478-67/2019 z dne 6. 3. 
2019. V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku na 
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in 
18/11) DDV ni obračunan.

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati 
varščino v višini 10 % izklicne najemnine na naslov: 
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Banka 
Slovenije, podračun št. 01240-0100006381, s pripisom 
»vplačilo varščine 3502-22/2019«. Izbranemu ponudni-
ku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim pa 
bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri.

Najemnina za najem javne površine se poravna 
v 8 dneh po izstavitvi računa na namenski račun Občine 
Izola, št. 01240-0100006381, ki se vodi pri Banki Slove-
nije. Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena se-
stavina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna na-
jemnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto.

Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustre-
znih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davč-
ne dajatve. Vsi stroški obratovanja (poraba električne 
energije, poraba vode, telefonski stroški odvoz smeti, 
stroški ogrevanja in hlajenja, stroški čiščenja in vzdr-
ževanja prostorov, stroški rednega vzdrževanja, stro-
ški zavarovanja in drugi stroški) so breme najemnika. 
Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, morajo biti 
vinkulirane v korist Občine.

Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varova-
no ali kako drugače zaščiteno, zaradi česar Občina ne 
odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na pre-
moženju najemnika. Zemljišča, ki ga je pridobil v najem 
po tem razpisu, najemnik ne sme oddajati v podnajem.

V. Merila za ocenitev ponudb
Zemljišče se odda ponudniku s ponujeno najvišjo 

najemnino. V primeru, da dva ali več ponudnikov po-
nudi enako višino najemnine, se med njima opravijo 
pogajanja.

Skladno s tretjim odstavkom 8. člena Pravilni-
ka o oddajanju nepremičnega premoženja v najem 
ima prednostno pravico do najema uporabnik poslov-
nega prostora, ki se nahaja tik ob zemljišču, ki je pred-
met oddaje.

VI. Navodila za pripravo prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava 
mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zah-
tevanimi podatki in dokazili.

Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, nepo-
polne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do Občine 
Izola neporavnane obveznosti, ne bodo upoštevane. Po-
nudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva 
zaključka razpisnega roka.

VII. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati po pošti kot pri-

poročeno pošiljko najpozneje do 25. 4. 2019 do 12. ure 

(datum poštnega žiga) na naslov Občina Izola, Sončno 
nabrežje 8, 6310 Izola, ali osebno, v sprejemno pisarno 
Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe 
morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Javno zbiranje po-
nudb za najem nepremičnine parc. št. 1275/4 k.o. Izola 
– Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden 
naziv in naslov prijavitelja.

Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe 
bodo izločene in po končanem postopku odpiranja po-
nudb neodprte vrnjene ponudniku. Ponudbe, ki bodo 
nižje od ponudbene cene, ali bodo prispele po preteku 
razpisnega roka, ali pa bodo v nasprotju s pogoji razpi-
sa ter ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, ne 
bodo upoštevane. Ravno tako ne bodo upoštevane pri-
jave ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane 
obveznosti. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 
30 dni od dneva zaključka razpisnega roka.

VIII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo 

obravnavala Komisija za oddajo nepremičnega pre-
moženja v najem, imenovana s sklepom župana, 
št. 011-22/2019 z dne 20. 2. 2019.

Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 25. 4. 
2019 od 12. ure dalje, v sejni sobi – pritličje Občine Izola, 
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na odpiranju ponudb bo 
komisija ugotavljala popolnost ponudb glede na zahte-
vana dokazila. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb 
komisija ne bo upoštevala.

IX. Izid razpisa
Strokovne službe Urada za prostor in nepremični-

ne, bodo, po prejemu zapisnika, izdale sklep o izboru 
najemnika. Ponudnik bo s sklepom o izbiri obveščen 
najkasneje v roku desetih dni.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna po-
godba najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Če iz-
brani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, 
bo Občina sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim 
ponudnikom.

X. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne glede na 

ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posle-
dic zase in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil 
nastopajo:

– na posameznih lokacijah ne izbere nobenega od 
ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje 
nepremičnin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se 
ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov 
(varščina),

– kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpi-
su ne izbere nobenega od ponudnikov,

– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne 
pogodbe v prilogi Javnega razpisa in posledično ta po-
pravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe posta-
ne priloga Javnega razpisa, namesto prejšnjega,

– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede 
dodatna pogajanja.

Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila 
dosežena vsaj izhodiščna najemnina, je javno zbiranje 
ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju po-
nudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od odpiranja 
prispelih ponudb.

XI. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumen-
tacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo 
prijav dosegljiva na spletni strani Občine Izola, www.
izola.si, zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času 
uradnih ur prevzamejo tudi v sprejemni pisarni Občine 
Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Razpisna doku-
mentacija je brezplačna. Dodatne informacije v zvezi 
z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po 
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tel. 05/66-00-299 (Mateja Miklavčič) ali po el. pošti na: 
mateja.miklavcic@izola.si.

Občina Izola – Comune di Isola

Št. 3502-95/2019 Ob-1837/19

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrež-
je 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan Danilo Markočič, 
(v nadaljevanju: Občina), na podlagi 29. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 
– ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO 
in 76/15), 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Pravilnika 
o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne 
objave Občine Izola št. 24/09, 13/11 in 4/12) objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo prodajnih mest v najem

I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, 
Slovenija, matična številka: 5874190000, davčna števil-
ka: SI16510801, tel. 05/66-00-107, faks 05/660-01-10, 
e-pošta: posta.oizola@izola.si, v nadaljevanju Občina.

II. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so:
1. Prodajna mesta ob sprehajalni poti:
1A: Del zemljišča s parcelno št. 1112 k.o. Izola, 

v skupni izmeri do 25 m2, ki predstavlja javno površino 
na Velikem trgu, vključno s prodajnim kioskom v izmeri 
7 m2 – dve prodajni mesti. Eno prodajno mesto z name-
nom prodaje izdelkov domače obrti (oljčno olje, unikatni 
spominki ipd.), drugo prodajno mesto za peko sladic. 
Izklicna cena za najem posameznega prodajnega mesta 
za celotno obdobje najema je 3.600,00 EUR. Prodajni 
mesti se oddata za obdobje od 1. 5. 2019 do 30. 4. 
2021. (grafični prikaz lokacije je sestavni del razpisne 
dokumentacije)

1B: Del zemljišča s parcelno št. 1386/3 k.o. Izola 
v skupni izmeri do 25 m2, ki predstavlja javno površino, 
in sicer del sprehajalne poti ob morju, vključno s pro-
dajnim kioskom v izmeri 7 m2, z namenom prodaje 
spominkov domače obrti (unikatni spominki) in ume-
tne obrti (plažni artikli in razni spominki) – eno prodaj-
no mesto. Izklicna cena za celotno obdobje najema je 
7.030,00 EUR. Prodajno mesto se odda za obdobje od 
1. 5. 2019 do 30. 4. 2021. (grafični prikaz lokacije je se-
stavni del razpisne dokumentacije)

2. Prodajno mesto na Lonki
Del zemljišča s parcelno št. 1288/1 k.o. Izola v sku-

pni izmeri do 145 m2, in sicer 120 m2 z namenom od-
daje notranje površine večnamenskega kioska v izmeri 
10,70 m2 za izvajanje gostinske dejavnosti in zunanje 
površine v izmeri do 109,30 m2, namenjene postavitvi 
odprtega sezonskega gostinskega vrta ter 25 m2 z na-
menom oddaje notranje površine večnamenskega kio-
ska v izmeri 6,70 m2 za izvajanje turistične rekreativne 
dejavnosti in zunanje površine v izmeri do 18,30 m2, 
namenjene postavitvi koles.

Izklicna cena letnega najema prodajnega mesta 
je 24.000,00 EUR. Prodajno mesto se v celoti odda za 
obdobje od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2024. Del prodajnega 
mesta za izvajanje turistično rekreacijske dejavnosti se 
lahko prične z oddajo 1. 5. 2019. Najemna pogodba se 
sklene v obliki notarskega zapisa. Stroške notarskega 
zapisa plača najemnik. (grafični prikaz lokacije je sestav-
ni del razpisne dokumentacije)

3. Prodajna mesta na kopališču »Svetilnik«:
3A: Del zemljišča s parcelno št. 6 k.o. Izola, v izme-

ri do 10 m2, ki predstavlja javno površino na kopališču 
»Svetilnik«, za postavitev senčila odprtega tipa ali pa-
gode – dve prodajni mesti. Eno prodajno mesto z na-
menom izvajanja masaž, drugo za umetniško storitveni 
program – poslikava telesa, lasni dodatki ipd.). Izklicna 
cena za celotno obdobje najema je 1.200,00 EUR/pro-
dajno mesto. Prodajni mesti se oddata za obdobje od 
15. 6. 2019 do 15. 9. 2019. (grafični prikaz lokacije je 
sestavni del razpisne dokumentacije)

3B: Del zemljišča s parcelno št. 6 k.o. Izola v izmeri 
do 100 m2, ki predstavlja javno površino na kopališču 
»Svetilnik«, z namenom postavitve trampolina – eno 
prodajno mesto. Izklicna cena za celotno obdobje na-
jema je 1.200,00 EUR. Prodajno mesto se odda za 
obdobje od 15. 6. 2019 do 15. 9. 2019. (grafični prikaz 
lokacije je sestavni del razpisne dokumentacije)

3C: Del zemljišča s parcelno št. 4 k.o. Izola v izme-
ri do 25 m2, ki predstavlja javno površino, in sicer del 
sprehajalne poti ob morju pri kopališču »Svetilnik«, za 
postavitev enega prodajnega kioska, z namenom pro-
daje izdelkov domače in umetne obrti (spominki, drobno 
galanterijsko blago, plažni artikli) – eno prodajno mesto. 
Izklicna cena za najem prodajnega mesta brez prodajne 
hišice za celotno obdobje najema je 5.625,00 EUR. Pro-
dajno mesto se odda za obdobje od 1. 5. 2019 do 30. 4. 
2021. (grafični prikaz lokacije je sestavni del razpisne 
dokumentacije)

Na prodajnih mestih ni dovoljena prodaja sladoleda. 
Namembnost je lahko tudi druga ponudba, ki predstavlja 
kvalitetno popestritev območja, vendar bodo imeli pred-
nost tisti ponudniki, ki bodo ponujali navedeno ponudbo 
iz II. točke tega razpisa.

Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje 
se odda ponudba posebej, po določeni ceni in za izbra-
no obdobje.

III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega prodajnega 

mesta vključuje najem javne površine. Vse ostalo, kot 
so senčniki, dodatne mize, stoli, dodatna streha nad 
glavo in dodatni animacijski program je v domeni po-
sameznega najemnika in ne Občine Izola. Za kakršno 
koli spremembo ali dodatne konstrukcije ob prodajnem 
mestu in organizacijo animacijskega programa, mora 
najemnik pridobiti predhodno soglasje Občine Izola.

Izklicna cena v razpisnem postopku je bila določena 
na podlagi sklepa župana, št. 478-67/2019 z dne 6. 3. 
2019 in cenitve cenilca gradbene stroke z dne 25. 3. 
2019. V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku na 
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in 
18/11), DDV ni obračunan.

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati 
varščino v višini 10 % izklicne najemnine na naslov: 
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Banka 
Slovenije, podračun št. 01240-0100006381 s pripisom 
»vplačilo varščine, sklic 3502-95/2019«. Izbranemu po-
nudniku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim 
pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri.

Najemnina za prodajno mesto se poravna v 30 dneh 
po izstavitvi računa, na transakcijski račun Občine Izola, 
št. 01240-0100006381, ki se vodi pri Banki Slovenije. 
Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sesta-
vina najemne pogodbe, če najemnik ne poravna na-
jemnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto. 
Obročno odplačilo najemnine ni možno.

Najemnik se zaveže urediti prenos stroškov nase, 
vezanih na obratovanje in uporabo zemljišča, takoj po 
sklenitvi zakupne pogodbe. Najemnik si je dolžan urediti 
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možnosti priključitve na komunalna omrežja sam in na 
svoje stroške.

Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varova-
no ali kako drugače zaščiteno, zaradi česar Občina ne 
odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na pre-
moženju najemnika. Zemljišča, ki ga je pridobil v najem 
po tem razpisu, najemnik ne sme oddajati v podnajem.

Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustre-
znih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse 
davčne dajatve. Izbrani ponudnik nosi vse obratovalne 
stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe 
stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stro-
ške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo. Zavaro-
valne police, ki jih sklepa najemnik, se morajo vinkulirati 
v korist Občine. Nakup dodatne opreme in materiala, ki 
so namenjeni izvajanju same dejavnosti oziroma upora-
bi prostorov s strani najemnika, so strošek najemnika in 
v nobenem primeru ne bremenijo Občine. Najemnik je 
dolžan sam pridobiti vsa ustrezna soglasja in dovoljenja 
za opravljanje dejavnosti.

Najemnika se opozarja, da predstavljajo nepremič-
nine in oprema, ki so predmet najema javno dobro, 
na katerem pridobi najemnik posebno pravico njegove 
uporabe, ki pa ne sme prekomerno omejevati splošne 
uporabe ostalih. Nepremičnine se najemajo po načelu 
videno – najeto.

Izvajanje pogodbe bo s strani najemodajalca spre-
mljal Urad za prostor in nepremičnine Občine Izola. 
Neizvrševanje programske ponudbe iz prijave na razpis, 
bistveno odstopanje pri doseganju obsega predlagane-
ga načrta ureditve in opisa ponudbe, pomenijo bistveno 
kršitev zakupne pogodbe in razlog za odpoved le-te.

Občina si pridržuje pravico preverjanja skladnosti 
ponudbe z izvajanjem. V kolikor se ugotovi razliko (od-
stopanja), se lahko pogodba nemudoma prekine.

IV. Vsebina ponudbe
Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fi-

zične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti. 
Da se bo ponudba štela za popolno in jo bo komisija 
obravnavala, mora biti ponudba v vsebini oziroma obliki 
in s prilogami, kot sledi:

– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponud-
be glede na merila ocenjevanja,

– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma iz-
pisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma 
priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum 
oddaje ponudbe,

– potrdilo Davčnega urada RS o poravnanih dav-
kih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni glede na datum 
oddaje ponudbe,

– izjava o poravnanih obveznostih do Občine Izola, 
vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračun-
skih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih po-
godb za poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine 
Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno 
zemljišče,

– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
– podpisan vzorec pogodbe,
– opis prodajnega programa oziroma dejavnosti, ki 

se bo izvajala na prodajnem mestu,
– dokazilo o vplačani varščini v višini 10 % izho-

diščne najemnine, na naslov: Občina Izola, Sončno 
nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slovenije, podračun 
št. 01240-0100006381.

Prijavitelji morajo izpolniti vse pogoje določene 
v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Izbrani na-
jemnik si mora pred začetkom obratovanja zagotoviti 
vsa potrebna dovoljenja za zakonito obratovanje.

V. Oddaja ponudbe
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Ponudba 
mora biti izdelana kot zahteva vsebina tega razpisa 
in razpisne dokumentacije. Vsebovati mora izpolnjen 
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili.

Predlagatelji morajo ponudbo oddati po pošti kot 
priporočeno pošiljko najpozneje do 24. 4. 2019 (datum 
poštnega žiga) na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 
8, 6310 Izola, ali osebno, v sprejemno pisarno Občine 
Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe morajo 
biti v zaprti ovojnici z oznako »Javno zbiranje ponudb 
– Prodajna mesta 2019 – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani 
ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe 
bodo izločene in po končanem postopku odpiranja po-
nudb neodprte vrnjene ponudniku. Ponudbe, ki bodo 
nižje od ponudbene cene, ali bodo prispele po preteku 
razpisnega roka, ali pa bodo v nasprotju s pogoji razpi-
sa ter ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, ne 
bodo upoštevane. Ravno tako ne bodo upoštevane pri-
jave ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane 
obveznosti. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 
30 dni od dneva zaključka razpisnega roka.

VI. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo 

obravnavala Komisija za oddajo nepremičnega pre-
moženja v najem, imenovana s sklepom župana, 
št. 011-22/2019 z dne 20. 2. 2019.

Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 25. 4. 
2019 od 12. ure dalje, v sejni sobi – pritličje Občine 
Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na odpiranju po-
nudb bo komisija ugotavljala popolnost ponudb glede 
na zahtevana dokazila. Nepravočasnih ponudb, ponudb 
pod izklicno ceno, prijav ponudnikov, ki imajo do Občine 
Izola neporavnane obveznosti ter ponudb, ki ne vsebu-
jejo bistvenih elementov ponudbe (obrazec ponudbe, 
obvezne priloge, izjave ponudnika, parafirana pogod-
ba, opis programa oziroma dejavnosti, ki naj bi se na 
prodajnem mestu izvajal, plačana varščina), komisija 
ne bo upoštevala.

37. člen Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), določa, da lah-
ko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sesta-
vine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako 
ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.

VII. Merila za ocenitev ponudb
Merili točkovanja za sestavo prednostnega sezna-

ma prijaviteljev sta:
– Kvaliteta in zanimivost prodajnega programa ozi-

roma ponudbe na posameznem prodajnem mestu
– Višina ponujene najemnine.
Prodajno mesto se odda prijavitelju z največjim šte-

vilom zbranih točk. Izbranih je toliko prijaviteljev, kolikor 
je na razpolago posameznih prodajnih mest. V primeru, 
da dva ali več prijaviteljev doseže isto število točk, se 
bodo z njimi opravila pogajanja.

Merila za izbor so podrobneje opredeljena v razpi-
sni dokumentaciji.

VIII. Postopek po odpiranju ponudb
Pristojni urad občinske uprave po prejemu zapisni-

ka komisije izda sklepe o izboru najemnikov, ki jih vroči 
vsem ponudnikom. Ponudniki bodo s sklepom o izbiri 
obveščeni najkasneje v roku pet dni po izdelavi predno-
stnega seznama.

Na podlagi sklepa o izbiri bo dolžan izbrani ponu-
dnik v roku 15 dni od dneva poziva skleniti najemno 
pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v na-
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vedenem roku se šteje, da je odstopil od namere za 
sklenitev pravnega posla in se vplačana varščina zadrži, 
Občina pa lahko k podpisu pogodbe pozove naslednje-
ga najugodnejšega ponudnika.

IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala 

določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase 
in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo:

– kadarkoli ustavi in zaključi postopek po Javnem 
razpisu,

– kot najugodnejšega ponudnika po Javnem raz-
pisu ne izbere nobenega od ponudnikov (vključno ne: 
tistega, ki je ponudil najvišjo najemnino za nepremič-
nine oziroma tistega, ki je dosegel najvišje število točk 
pri izpolnjevanju meril za najugodnejšega ponudnika),

– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede 
dodatna pogajanja,

– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne 
pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta po-
pravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe posta-
ne priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega,

– na lokaciji ne izbere nobenega od ponudnikov 
in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin 
in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom 
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov (varščina).

Vsak ponudnik vlaga ponudbo po javnem razpi-
su izključno na lastno tveganje in na lastne stroške. 
Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za najem 
posamezne nepremičnine. V primeru, če bi en ponu-
dnik predložil več ponudb za najem posamezne nepre-
mičnine, Komisija ne bo upoštevala nobene. Če v po-
stopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj 
izklicna cena posameznega prodajnega mesta, je javno 
zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbi-
ranju ponudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od 
obravnavanja prispelih ponudb.

XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do iz-

teka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani 
Občine Izola, www.izola.si, zainteresirani ponudniki pa 
jo lahko v času uradnih ur prevzamejo tudi v sprejemni 
pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. 
Razpisna dokumentacija je brezplačna.

Nepremičnine, ki so predmet oddaje, si je mogoče 
ogledati po predhodnem dogovoru. Dodatne informacije 
v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih 
ur po tel. 05/660-02-99, ali po el. pošti na: mateja.mi-
klavcic@izola.si.

Občina Izola – Comune di Isola

Št. 3502-111/2019 Ob-1838/19
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrež-

je 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan Danilo Markočič, 
(v nadaljevanju: Občina), na podlagi 29. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 
– ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO 
in 76/15), 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Pravilnika 
o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne 
objave Občine Izola št. 24/09, 13/11 in 4/12) objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin v najem

I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, 
Slovenija, matična številka: 5874190000, davčna števil-

ka: SI16510801, tel. 05/66-00-107, faks 05/660-01-10, 
e-pošta: posta.oizola@izola.si, v nadaljevanju Občina.

II. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so:
1. Prodajno mesto na sprehajališču »Svetilnik«
Del zemljišča s parcelno št. 4 k.o. Izola mesto: po-

vršina je namenjena postavitvi večnamenskega monta-
žnega objekta (do 30 m2) in gostinskega vrta velikosti 
približno 70 m2, oboje za izvajanje gostinske dejavno-
sti. Izklicna cena letnega najema prodajnega mesta je 
20.000,00 EUR.

Prodajno mesto se odda v najem za dobo 5 let, tj. 
za čas od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2024.

III. Pogoji najema
Najemnina za najem prodajnega mesta vključuje 

najem javne površine. Vse ostalo, kot so senčniki, do-
datne mize, stoli, dodatna streha nad glavo in dodatni 
animacijski program, je v domeni posameznega naje-
mnika in ne Občine Izola. Za kakršno koli spremembo 
ali dodatne konstrukcije ob prodajnem mestu in organi-
zacijo animacijskega programa, mora najemnik pridobi-
ti predhodno soglasje Občine Izola.

Izklicna cena v razpisnem postopku je bila določena 
na podlagi cenitve cenilca gradbene stroke z dne 25. 3. 
2019. V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku na 
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in 
18/11), DDV ni obračunan.

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati 
varščino v višini 10 % izklicne najemnine na naslov: 
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Banka 
Slovenije, podračun št. 01240-0100006381, s pripisom 
»vplačilo varščine, sklic 3502-111/2019«. Izbranemu po-
nudniku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim 
pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri.

Najemnina za prodajno mesto se poravna 
v 8 dneh po izstavitvi računa na transakcijski račun 
Občine Izola, št. 01240-0100006381, ki se vodi pri 
Banki Slovenije. Plačilo najemnine v določenem roku 
je bistvena sestavina najemne pogodbe, če najemnik 
ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje po-
godba za razdrto.

Najemnik bo stroške, ki jih obračuna Občina (ele-
ktrika, voda in najem gradbenih omaric) plačeval na 
podlagi izdane fakture.

Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varova-
no ali kako drugače zaščiteno, zaradi česar Občina ne 
odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na pre-
moženju najemnika. Zemljišča, ki ga je pridobil v najem 
po tem razpisu, najemnik ne sme oddajati v podnajem.

IV. Posebni pogoji
Posebni pogoji:
– izbrani najemnik si mora na lastne stroške priskr-

beti ustrezen večnamenski montažni objekt mediteran-
skega videza za izvajanje gostinske dejavnosti,

– izbrani najemnik si mora na lastne stroške priskr-
beti vrtne mizice, stolice in premične senčnike medite-
ranskega videza v beige (bež) barvi,

– izbrani najemnik si mora na lastne stroške pri-
dobiti vsa ustrezna soglasja in dovoljenja za morebitno 
postavitev montažnega objekta,

– izbrani najemnik si mora na lastne stroške urediti 
sanitarije,

– izbrani najemnik si mora na lastne stroške urediti 
priklop na električno in vodovodno omrežje,

– izbrani ponudnik mora do 15. 5. 2019 začeti 
z obratovanjem v sklopu ponujene ponudbe.

Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe 
in samostojni podjetniki, ki imajo registrirano gostinsko 
dejavnost z naslednjo prodajno ali storitveno ponudbo:
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– raznovrstni topli in hladni napitki, topli toastirani 
sendviči in prigrizki, koktajli, frappeji,

– distribucija turističnega in informacijskega mate-
riala,

– dostop do WI-FI omrežja.
V. Vsebina ponudbe
Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fi-

zične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti. 
Da se bo ponudba štela za popolno in jo bo komisija 
obravnavala, mora biti ponudba v vsebini oziroma obliki 
in s prilogami, kot sledi:

– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponud-
be glede na merila ocenjevanja,

– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma iz-
pisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma 
priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum 
oddaje ponudbe,

– potrdilo Davčnega urada RS o poravnanih dav-
kih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni glede na datum 
oddaje ponudbe,

– izjava o poravnanih obveznostih do Občine Izola, 
vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračun-
skih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih po-
godb za poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine 
Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno 
zemljišče,

– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
– podpisan vzorec pogodbe,
– opis prodajnega programa oziroma dejavnosti, ki 

se bo izvajala na prodajnem mestu,
– dokazilo o vplačani varščini v višini 10 % izho-

diščne najemnine, na naslov: Občina Izola, Sončno 
nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slovenije, podračun 
št. 01240-0100006381.

Prijavitelji morajo izpolniti vse pogoje, določene 
v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

Izbrani najemnik si mora pred začetkom obrato-
vanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito 
obratovanje.

Pri prijavi na razpis mora ponudnik predložiti tudi:
– opis programske ponudbe,
– načrt ureditve gostinskega vrta v merilu 1:200 ali 

1:100, ki mora vsebovati: tloris gostinskega vrta;
– načrt razporeditve gostinske in druge opreme, ce-

loten opis predvidene opreme gostinskega vrta s slikov-
nim gradivom o objektu in gostinski opremi, senčnikih in 
drugih elementih gostinskega vrta;

– obratovalni čas (dnevni, tedenski, sobote, nede-
lje, prazniki, ob prireditvah) in obratovanje izven sezone;

– predvideno število natakarjev in drugih delavcev, 
njihova ustrezna strokovna usposobljenost, znanje tujih 
jezikov ter opis enotnih delovnih oblačil natakarjev.

VI. Oddaja ponudbe
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Ponudba 
mora biti izdelana v slovenskem jeziku, vsebovati mora 
izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki 
in dokazili.

Predlagatelji morajo ponudbo oddati po pošti kot 
priporočeno pošiljko najpozneje do 24. 4. 2019 (datum 
poštnega žiga) na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 
8, 6310 Izola, ali osebno, v sprejemno pisarno Občine 
Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe morajo 
biti v zaprti ovojnici z oznako »Javno zbiranje ponudb – 
za oddajo nepremičnine v najem – parc. št. 4 k.o. Izola – 
Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden 
naziv in naslov ponudnika.

Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe 
bodo izločene in po končanem postopku odpiranja po-

nudb neodprte vrnjene ponudniku. Ponudbe, ki bodo 
nižje od ponudbene cene, ali bodo prispele po preteku 
razpisnega roka, ali pa bodo v nasprotju s pogoji razpi-
sa ter ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, ne 
bodo upoštevane. Ravno tako ne bodo upoštevane pri-
jave ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane 
obveznosti. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 
30 dni od dneva zaključka razpisnega roka.

VII. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo 

obravnavala Komisija za oddajo nepremičnega pre-
moženja v najem, imenovana s sklepom župana, 
št. 011-22/2019 z dne 20. 2. 2019.

Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 25. 4. 
2019 od 12. ure dalje, v sejni sobi – pritličje Občine 
Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na odpiranju po-
nudb bo komisija ugotavljala popolnost ponudb glede 
na zahtevana dokazila. Nepravočasnih ponudb, ponudb 
pod izklicno ceno, prijav ponudnikov, ki imajo do Občine 
Izola neporavnane obveznosti ter ponudb, ki ne vsebu-
jejo bistvenih elementov ponudbe (obrazec ponudbe, 
izjave ponudnika, parafirana pogodba, opis programa 
oziroma dejavnosti, ki naj bi se na prodajnem mestu 
izvajal, plačana varščina), komisija ne bo upoštevala. 
Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo 
pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse bistvene 
elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo 
(dokazila o pravnem statusu ponudnika, potrdilo Davč-
nega urada RS o poravnanih davkih in prispevkih). Rok 
za dopolnitev take ponudbe je 5 dni od dneva prejema 
poziva za dopolnitev. Če pozvani ponudnik svoje po-
nudbe ne bo dopolnil v postavljenem roku, komisija te 
ponudbe v nadaljevanju postopka ne bo upoštevala ter 
bo vlogo zavrgla kot nepopolno.

VIII. Merila za ocenitev ponudb
Merili točkovanja za sestavo prednostnega sezna-

ma prijaviteljev sta:
– Kvaliteta in zanimivost prodajnega programa ozi-

roma ponudbe na posameznem prodajnem mestu
– Višina ponujene najemnine.
Prodajno mesto se odda prijavitelju z največjim šte-

vilom zbranih točk. Izbranih je toliko prijaviteljev, kolikor 
je na razpolago posameznih prodajnih mest. V primeru, 
da dva ali več prijaviteljev doseže isto število točk, se 
bodo z njimi opravila pogajanja.

Merila za izbor so podrobneje opredeljena v razpi-
sni dokumentaciji.

IX. Postopek po odpiranju ponudb
Pristojni urad občinske uprave po prejemu zapisni-

ka komisije izda sklepe o izboru najemnikov, ki jih vroči 
vsem ponudnikom. Ponudniki bodo s sklepom o izbiri 
obveščeni najkasneje v roku pet dni po izdelavi predno-
stnega seznama.

Na podlagi sklepa o izbiri bo dolžan izbrani ponu-
dnik v roku 15 dni od dneva poziva skleniti najemno 
pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v na-
vedenem roku se šteje, da je odstopil od namere za 
sklenitev pravnega posla in se vplačana varščina zadrži, 
Občina pa lahko k podpisu pogodbe pozove naslednje-
ga najugodnejšega ponudnika.

X. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala 

določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase 
in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo:

– kadarkoli ustavi in zaključi postopek po Javnem 
razpisu,

– kot najugodnejšega ponudnika po Javnem raz-
pisu ne izbere nobenega od ponudnikov (vključno ne: 
tistega, ki je ponudil najvišjo najemnino za nepremič-
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nine oziroma tistega, ki je dosegel najvišje število točk 
pri izpolnjevanju meril za najugodnejšega ponudnika),

– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede 
dodatna pogajanja,

– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne 
pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta po-
pravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe posta-
ne priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega,

– na lokaciji ne izbere nobenega od ponudnikov in 
kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin in 
sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom po-
vrnejo stroški v višini izkazanih stroškov (varščina). Vsak 
ponudnik vlaga ponudbo po javnem razpisu izključno na 
lastno tveganje in na lastne stroške.

Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za 
najem posamezne nepremičnine. V primeru, če bi en 
ponudnik predložil več ponudb za najem posamezne 
nepremičnine, Komisija ne bo upoštevala nobene. Če 
v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena 
vsaj izklicna cena posameznega prodajnega mesta, je 
javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem 
zbiranju ponudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od 
obravnavanja prispelih ponudb.

XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do iz-

teka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani 
Občine Izola, www.izola.si, zainteresirani ponudniki pa 
jo lahko v času uradnih ur prevzamejo tudi v sprejemni 
pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. 
Razpisna dokumentacija je brezplačna.

Nepremičnine, ki so predmet oddaje, si je mogoče 
ogledati po predhodnem dogovoru. Dodatne informacije 
v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih 
ur po tel. 05/660-02-99, ali po el. pošti na: mateja.mi-
klavcic@izola.si.

Občina Izola – Comune di Isola
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Št. 101-10/2019-6 Ob-1613/19
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, 

z dnem 6. 3. 2019 sprejme v hrambo statut z nazivom 
»FIDES sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Sloveni-
je – enota Onkološkega inštituta Ljubljana« in ga vpiše 
v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno števil-
ko 169 za sindikat z imenom: FIDES sindikat zdravni-
kov in zobozdravnikov Slovenije – enota ONKOLO-
ŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, kratico: FIDES – enota OI 
Ljubljana in sedežem: Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Št. 101-2/2019-3 Ob-1767/19
Statut Sindikata Istrabenz plini – OSO – KS90 

z nazivom Pravila o delovanju in organiziranju sindika-
ta Istragas, s sedežem Sermin 8A, 6000 Koper, ki je 
v hrambi pri Upravni enoti Koper, na podlagi odločbe 
št. 026-9/94 z dne 19. 1. 1994 in je vpisan v evidenco 
hrambe statutov sindikatov pod zaporedno številko 33 
z datumom vpisa v evidenco 19. 1. 1994, se z dnem iz-
daje te odločbe 18. 2. 2019 izbriše iz evidence hrambe 
statutov sindikatov.

Evidence sindikatov
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SV 206/2019 Ob-1830/19
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapi-

sa notarke Danice Hojs iz Gornje Radgone, z dne 29. 3. 
2019, SV 206/2019, je bilo stanovanje št. 3 v prvem nad-
stropju večstanovanjske stavbe v Murski Soboti, na na-
slovu Zvezna ulica 6, ki obsega kuhinjo v izmeri 13,48 m2, 
sobo v izmeri 22,95 m2, sobo v izmeri 22,23 m2, predsobo 
v izmeri 4,12 m2, shrambo 4,33 m2, kopalnico 8,6 m2, wc 
2,70 m2, druge prostore 4,27 m2, v celotni skupni površini 
82,14 m2, številka stavbe 3771, stoječa na parceli 1334/2 
k.o. 105 Murska Sobota, s pripadajočim solastniškim 
deležem na skupnih delih in napravah ter skupnih pro-
storih in funkcionalnem zemljišču, ki služi stavbi kot ce-
loti, in je last zastaviteljice Koren Petra, rojena 3. 11. 
1992, stanujoča Zvezna ulica 6, 9000 Murska Sobota, 
EMŠO: 0311992505260, na podlagi: Prepisa originala 
listine Kupoprodajna pogodba o prodaji stanovanja, ki 
je bila sklenjena med Občino Murska Sobota kot proda-
jalcem in Ladinek Nevenko, Murska Sobota, Zvezna kot 
kupcem, Vknjižbeno dovoljenje Mestna občina Murska 
Sobota, z dne 3. 8. 2010, Ov. II 947/10, Prodajna po-
godba z dne 6. 9. 2010 sklenjena med Ladinek Nevenka 
in Koren Alojz, Murska Sobota, Zvezna ul. 6, kot pro-
dajalcema in HYPO LEASING podjetje za financiranje 
d.o.o., kot kupcem, Ov. II 971/10, Sklep o dedovanju 
Okrajnega sodišča v Murski Soboti, z dne 21. 1. 2016, 
opr. št. D 79/2015, Zamudna sodba v imenu ljudstva 
Okrožnega sodišča v Murski Soboti z dne 13. 2. 2006 
opr. št. P 478/2005, Vknjižbeno dovoljenje z dne 6. 7. 
2018, z Dodatkom št. 1 k Pogodbi o finančnem leasingu 
nepremičnine št. 3213176433, z dne 23. 5. 2016, sklenje-
no med HETA Asset Resolution, družba za financiranje 
d.o.o., kot leasingodajalcem, Koren Petro, kot leasingoje-
malcem, Koren Alojz, kot porok ter Pogodbo o finančnem 
leasingu nepremičnine št. 3213176433, sklenjena med 
HYPO LEASING d.o.o. kot leasingodajalcem in Ladinek 
Nevenko kot leasingojemalcem, z dne 6. 9. 2010, s katero 

Zavarovanja terjatev

je pridobila lastninsko pravico na stanovanju, zastavljeno 
v korist upnika BANKA SPARKASSE d.d., Cesta v Kle-
če 15 Ljubljana, matična številka: 2211254000, davčna 
številka: ID:SI77752252, v zavarovanje denarne terja-
tve v znesku 145.000,00 EUR. Letna obrestna mera za 
kredit iz 1. člena je sestavljena iz seštevka veljavnega 
3-mesečnega Euriborja in pribitka v višini 2,500 %. Banka 
prvič določi višino obrestne mere po stanju 3-mesečnega 
Euriborja, veljavnega v posameznem mesecu, v katerem 
je podpisana kreditna pogodba. Višina obrestne mere se 
prilagodi vsakega 1. 1., 1. 4., 1. 7. in 1. 10. v letu, pri če-
mer banka uporabi vsakokratni Euribor objavljen dva de-
lovna dneva pred prvim dnem posameznega obrestnega 
obdobja. Obresti od prvega črpanja kredita do 3. 1. 2025 
so plačljive posebej mesečno, pri čemer so obračunane 
vsakega 1. v koledarskem mesecu za pretekli mesec 
in zapadejo v plačilo 10. delovni dan od dne obračuna 
obresti, ki ga mesečno izda banka. Banka obračunava 
pogodbeno določene obresti na linearni in dekurzivni 
način z uporabo načela dejansko število dni/360 dni, pri 
čemer se upošteva prvi dan vsakokratnega obrestne-
ga obdobja, njegov zadnji dan pa ne. Kreditojemalec 
mora vračati kredit v 69 zaporednih mesečnih obrokih, 
ki zapadejo v plačilo v enakem časovnem zaporedju, 
to je vsakega 1. v mesecu, v višini in rokih kot izhaja iz 
nadaljevanja: v 41 zaporednih obrokih v višini, ki znaša 
ob sklenitvi te pogodbe 1.700,00 EUR, od katerih prvi 
zapade v plačilo dne 1. 5. 2019, zadnji pa dne 1. 9. 2022, 
v 27 zaporednih obrokih v višini, ki znaša ob sklenitvi te 
pogodbe 2.700,00 EUR, od katerih prvi zapade v plačilo 
dne 1. 10. 2022, zadnji pa dne 1. 12. 2024, zadnji obrok 
v višini, ki znaša ob sklenitvi te pogodbe 2.400,00 EUR 
in ki zapade v plačilo dne 3. 1. 2025, v primeru zapadlosti 
plačila na dan, ki ni delovni dan, zapade plačilo prvi nasle-
dnji delovni dan, z vsemi stroški in pripadki ter zamudnimi 
obrestmi, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem, zavaruje kot 
je to navedeno v tem sporazumu.
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Izvršbe

0865 I 10557/2006 Os-1696/19
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Lju-

bljani, opr. št. I 10557/2006 z dne 31. 5. 2018, je bil dne 
24. 8. 2018 v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., 
Trg republike 2, Ljubljana, opravljen rubež enosobnega 
stanovanja št. 143, v skupni izmeri 35,33 m2, ki se naha-
ja v stavbi z id. št. 1534, k.o. Stožice, v XIX. nadstropju 
stanovanjskega bloka na naslovu Vojkova cesta 91, 
1000 Ljubljana, ki stoji na parc. št. 958/4, 958/5, 958/6, 
959/5, k.o. Stožice, last dolžnika Marka Korača, Vojko-
va cesta 91, Ljubljana. Zapisnik o rubežu ima pomen 
zaznambe izvršbe.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 3. 2019

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

PI 15/2018 Os-1630/19
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici 

mag. Vladki Pelko v pravdni zadevi tožeče stranke Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, Ministr-
stvo za javno upravo, Direktorat za stvarno premoženje, 
ki jo zastopa Državno odvetništvo RS, Zunanji oddelek 
v Celju, zoper toženo stranko Đem Šarkezi, Opekarni-
ška 15b, Celje, zaradi plačila 1.790,00 EUR s pp, dne 
1. marca 2019 sklenilo:

Za začasno zastopnico tožene stranke se postavi 
Tatjana Cimperšek, Prešernova 23, Celje.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko 
v postopku, dokler tožena stranka oziroma njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler Center za 
socialno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 3. 2019

0406 I 336/2018 Os-1379/19
Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni zadevi upni-

ka Lovro Pirh, Sremiška cesta 15, Krško, ki ga zastopa 
zak. zast. Jerica Vaupič, Sremiška cesta 15, Krško, po 
Jalovec Kristina – odvetnica, Cesta krških žrtev 6, Krško; 
Lavra Pirh, Sremiška cesta 15, Krško, ki ga zastopa zak. 
zast. Jerica Vaupič, Sremiška cesta 15, Krško, po Jalovec 
Kristina – odvetnica, Cesta krških žrtev 6, Krško; Leja 
Pirh, Sremiška cesta 15, Krško, ki jo zastopa zak. zast. 
Jerica Vaupič, Sremiška cesta 15, Krško, po Jalovec Kri-
stina – odvetnica, Cesta krških žrtev 6, Krško; Leon Pirh, 
Sremiška cesta 15, Krško, ki ga zastopa zak. zast. Jerica 
Vaupič, Sremiška cesta 15, Krško, po Jalovec Kristina 
– odvetnica, Cesta krških žrtev 6, Krško, proti dolžniku 
Jožetu Pirh, brez prijavljenega prebivališča v Republiki 
Sloveniji, zaradi izterjave preživnine s pp, sklenilo:

Dolžniku Jožetu Pirhu, brez prijavljenega prebiva-
lišča v Republiki Sloveniji, zadnji znan naslov Trška 

Objave sodišč

Gora 31, Novo mesto, se na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Dušan Dornik 
ml. – odvetnik, Hočevarjev trg 9, Krško.

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

Okrajno sodišče v Krškem
dne 14. 2. 2019

VL 127499/2019 Os-1625/19

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Jav-
no podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 
ulica 62, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Samo Lozej, 
Verovškova ulica 62, Ljubljana - dostava, proti dolžniku 
Mityu Kodermac, Sukhunvit Soi 4, TH 10000 Bangkok, 
ki ga zastopa zak. zast. Hartman Irena – odvetnica, Tr-
dinova ulica 7, Ljubljana, zaradi izterjave 461,58 EUR, 
sklenilo:

Dolžniku Mityu Kodermac, Sukhunvit Soi 4, TH 
10000 Bangkok, se na podagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Irena 
Hartman, Trdinova ulica 7, Ljubljana.

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

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2019

VL 4559/2018 Os-1728/19

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Nove 
kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 
Maribor, ki jo zastopa zak. zast. John Michael Denhof, 
Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor – dostava, po Gregor 
Ilešič, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor – dostava, proti 
dolžniku: Rocego d.o.o., Rapočeva ulica 9, Maribor; Ro-
bert Celcer, Žolgarjeva ulica 17, Maribor – dostava, ki ga 
zastopa Odvetniška pisarna Vesna Bratuša, odvetniške 
storitve, d.o.o., Črtomirova ulica 11, Maribor, zaradi iz-
terjave 3.069,25 EUR, sklenilo:

Dolžniku Robertu Celcer, Žolgarjeva ulica 17, Ma-
ribor – dostava, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Vesna Bra-
tuša, Črtomirova 11, Maribor.

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

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 3. 2019

St 3607/2018 Os-1764/19
Okrožno sodišče v Ljubljani je v postopku osebnega 

stečaja nad dolžnikom Alenom Ivanković, Ni naslova, 
dne 26. 2. 2019 sklenilo:

Stečajnemu dolžniku se postavi začasnega za-
stopnika.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik 
mag. Janez Ahlin, Kolodvorska ul. 7, 1000 Ljubljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2019

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 73/2018 Os-1460/19

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski 
postopek po pokojni Josephine Mary Svigel, rojeni 4. 11. 
1922, z zadnjim bivališčem Ohio, Cuyahoga, Euclid, 
345 Walworth Dr., 44132, Združene države Amerike, 
državljanki Združenih držav Amerike, umrli 11. 11. 2014.

Pokojna nima dedičev I. dednega reda, sodišču pa 
niso znani podatki o dedičih II. dednega reda. Zato so-
dišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva 
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine oziroma 
do sodelovanja v zapuščinskem postopku po pokojni 
Josephine Mary Svigel, naj se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica.

Po poteku enoletnega oklicnega roka bo sodišče 
zapuščinski postopek nadaljevalo in ga končalo na pod-
lagi podatkov, ki jih bo imelo takrat.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 21. 2. 2019

D 490/2016 Os-1186/19

Zapuščinska zadeva; po pok. Francu Prelec, sin 
Bartola, neznanega datuma rojstva, neznanega bivali-
šča, razglašen za mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča 
v Piranu, opr. št. N 63/2015 z dne 8. 4. 2016, z določe-
nim datumom smrti dne 6. 11. 1957.

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 prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 1. 2019

D 453/2016 Os-1770/19

Zapuščinska zadeva; po pok. Dominiku Miklavčiču, 
sinu Ivana, roj. dne 12. 5. 1829, nazadnje stanujočem 
v Rakitovcu, Črni Kal, ki je umrl dne 1. 4. 1915.

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 prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 3. 2019

D 223/2018 Os-1722/19
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku zapuščin-

ski postopek po pokojni Heleni Citti, roj. 27. 5. 1976, 
državljanki RS, samski, umrli med 15. 12. 2017 in 31. 1. 
2018, nazadnje stanujoči Ulica Janeza Puharja 2, Kranj.

Po spisovnih podatkih je imela zapustnica (po ma-
terini strani) bratranca Uroša Megliča. S podatki o dru-
gih dedičih tretjega dednega reda (po očetovi strani) 
sodišče ne razpolaga. Iz spisovnih podatkov izhaja, 
da je imela zapustnica še teto Mirjam Mib in bratranca 
Walterja Citti, ki naj bi oba živela v Trstu v Italiji, vendar 
sodišče z njunimi podatki ne razpolaga.

Ker podatki o vseh dedičih III. dednega reda sodi-
šču niso znani, sodišče na podlagi določbe 206. člena 
Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski po-
stopek nadaljevalo in ga zaključilo na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 3. 2019

I D 705/2018 Os-1116/19
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 

sodišču v Mariboru, po dne 3. 4. 2018 umrlem Milanu 
Cizerl, roj. 6. 6. 1967, sinu Franca Cizerla, drž. RS, raz-
vezanem, nazadnje stan. Cesta Osvobodilne fronte 44, 
Maribor, so se vsi dediči I. in II. dednega reda dedovanju 
odpovedali. Glede na navedeno, so k dedovanju pokli-
cani dediči III. dednega reda, neznanih imen in naslovov.

Sodišče zato poziva dediče III. dednega reda, to 
so dedi in babice zapustnika oziroma njihovi potomci 
(tete in strici oziroma bratranci in sestrične zapustnika) 
ter vse, ki mislijo, 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 10. 1. 2019

D 7/2019 Os-1725/19
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. 

Antonu Živcu, pok. Viktorja, upokojencu, roj. 13. 1. 1938, 
državljanu Slovenije, ki je umrl 29. 11. 2018, z zadnjim 
stalnim prebivališčem Dobravlje 25, 6210 Sežana.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih de-
dičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, 
da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica 
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na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, 
sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski 
postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 20. 3. 2019

D 168/2018 Os-1704/19
Pri Okrajnem sodišču v Škofji Loki je bil 28. 5. 2018 

uveden zapuščinski postopek, opr. št. D 168/2018, po 
pokojni Mariji Kržišnik, rojeni Erznožnik, hčeri Pavla, 
romanistki, rojeni 20. 8. 1942, slovenski državljanki, 
vdovi, umrli 13. 5. 2018, nazadnje stanujoči Partizanska 
cesta 40, Škofja Loka.

Po do sedaj znanih podatkih je bila zapustnica vdo-
va in ni imela otrok. Starši zapustnice so umrli pred njo in 
ni imela ne bratov in ne sestra. Starši pokojne zapustni-
čine mame Nežke Erznožnik so umrli pred zapustnico. 
Zapustničina mama Nežka Erznožnik je imela enega 
brata Stanislava Grundnerja, ki je umrl pred zapustnico 
in je imel dva otroka, Vlasto Gundner in Vilka Grundner-
ja. Nežka Erznožnik je imela še sestro Mici Grundner, 
ki je ravno tako umrla pred zapustnico in ni imela otrok. 
Zapustničin oče Pavel Erznožnik je umrl v Škofji Loki 
dne 9. 2. 1944. Ravno tako sta pred zapustnico umrla 
oče in stari oče zapustničinega očeta Pavla Erznožnika, 
Janez Erznožnik in Matej Erznožnik. Sodišče podatkov 
za dediče tretjega dednega reda po pokojnem zapustni-
činem očetu nima.

S tem oklicem sodišče poziva vse neznane dediče 
po pokojni Mariji Kržišnik, ki mislijo, da imajo pravico 
do dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega 
leta od objave tega oklica in uveljavijo svojo pravico do 
dediščine.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo 
zapuščinsko obravnavo, na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 15. 3. 2019

D 113/2017 Os-1461/19
Okrajno sodišče v Trebnjem v zapuščinski zadevi 

po pokojnem Antonu Kozlevčar, roj. 28. 5. 1883, raz-
glašen za mrtvega z datumom smrti 29. 5. 1953, Veliki 
Gaber 20, Veliki Gaber, objavlja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani upniki po pokojnem, ki lahko 
v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso za-
puščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena 
Zakona o dedovanju.

Po preteku šestmesečnega roka bo zapuščina brez 
dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik 
ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine 
v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija 
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in 
zapustnikovih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri 
zapuščinskem sodišču.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 19. 2. 2019

Oklici pogrešanih

N 24/2018 Os-1458/19
Pri tukajšnjem sodišču teče nepravdni posto-

pek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa 
Državno odvetništvo v Ljubljani, za razglasitev pogre-
šane Gradišar Rozalije, hčerke Poje Jakoba in Ane, roj. 
1. 8. 1909 v Romuniji, nazadnje stanujoče v Kanadi, za 
mrtvo.

Pogrešana se poziva, da naj se v roku treh mese-
cev po objavi oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski 
tukajšnjega sodišča in na spletni strani tukajšnjega so-
dišča oglasi, prav tako pa se poziva tudi vse, ki kaj vedo 
o njenem življenju, da to v istem roku sporočijo sodišču.

Po preteku oklicnega roka bo sodišče pogrešano 
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 15. 2. 2019

N 21/2018 Os-1459/19
Pri tukajšnjem sodišču teče nepravdni posto-

pek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa 
Državno odvetništvo v Ljubljani, za razglasitev pogreša-
ne Šturm Marije, hčerke Poje Jakoba in Ane, roj. 28. 10. 
1892 v Dragi, nazadnje stanujoče v Avstriji, za mrtvo.

Pogrešana se poziva, da naj se v roku treh mese-
cev po objavi oklica v Uradnem listu RS, na sodni de-
ski tukajšnjega sodišča in na spletni strani tukajšnjega 
sodišča oglasi, prav tako pa se poziva tudi vse, ki kaj 
vedo o njenem življenju, da to v istem roku sporočijo 
sodišču.

Po preteku oklicnega roka bo sodišče pogrešano 
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 15. 2. 2019

I N 2/2019 Os-1773/19
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-

gateljice Kofol Karmen, Pečno 9, Kanal, ki jo zastopa 
odv. pisarna Ivana Makuca, Rutarjeva 4, Tolmin, po-
stopek o razglasitvi pogrešanega za mrtvega, in sicer 
Pavšič Mihaela (v z.k. tudi Poušič Miha), pok. Matije, 
roj. 8. 9. 1843, z zadnjim prebivališčem Lokve 18, sedaj 
neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnik za posebni 
primer, in sicer Center za socialno delo Severna Primor-
ska, po pooblaščencu.

O pogrešanem razen podatka, da se je rodil očetu 
Matiji in izpiska iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana 
oseba živa, ne obstaja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešanega Pavšič Mihaela, naj javijo tukajšnje-
mu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, 
sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega raz-
glasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 3. 2019
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Drugo preklicujejo

ANDREJ KOVAČEK S.P., Starše 68, Starše, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500011026002, izdal 
Cetis Celje d.d., na ime Andrej Kovaček. gnu-340351

Antlej Mitja, Bodrež 14a, Grobelno, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500045175000, izdal Cetis Celje 
d.d. gnx-340373

AVTOPREVOZNIŠTVO VODOVNIK SAMO S.P., 
Češminova ulica 18A, Domžale, potrdilo za voznika, 
št. 010582/AD16-2-4112/2015, izdano na ime Kalinić 
Zlatko, veljavnost od 28. 10. 2015 do 9. 8. 2016, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnn-340358

AVTOPREVOZNIŠTVO VODOVNIK SAMO S.P., 
Češminova ulica 18A, Domžale, potrdilo za voznika, 
št. 014354/AD16-2-3129/2016, izdano na ime Kalinić 
Zlatko, veljavnost od 3. 8. 2016 do 10. 8. 2021, izdaja-
telj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnm-340359

BIZJAK ALEKSANDER d.o.o., Spodnji Plavž 
14F, Jesenice, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500031253013, izdal Cetis Celje, d.d., na ime 
Branko Dulović. gnt-340377

BORDON SIMON S.P., Spodnje Škofije 124E, Ško-
fije, izvod licence, št. 014996/005, za vozilo Scania 
R500/LA4X2MNA, reg. št. KP NS 771, veljavnost do 
27. 10. 2022. gnu-340376

CENTRAL KAPITAL d.o.o., Celovška cesta 206, 
Ljubljana, taksi nalepko, za vozilo Renault Scenic, reg. 
št. LJ 45 JCG. gng-340365

DAVID TRANSPORT, David Ulaga s.p., Spodnja 
Rečica 69A, Laško, izvod licence, št. 013949/002, za 
vozilo Ford, reg. št. CE AT-305, veljavnost do 28. 9. 
2020. gnf-340366

Dolenc Martin, Stjenkova ulica 1, Postojna, digital-
no tahografsko kartico, št. 1070500044924000, izdal 
Cetis Celje d.d. gnl-340360

Fatur Jošt, Smoletova 7, Domžale, dijaško izkazni-
co, izdala Gimnazija Bežigrad. gnr-340354

Gallopeni Flurim, ŠCC, Pot na Lavo 22, Ce-
lje, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, 
št. IZO-07/2660, izdajatelj Šolski center Celje, leto izda-
je 2007. gnc-340369

Hlupič Damijan s.p., Ob Savinji 34, Polzela, iz-
vod licence, št. 014169/001, za vozilo MAN, reg. 
št. CE MH 373, veljavnost do 15. 4. 2021. gni-340363

Hlupič Damijan s.p., Ob Savinji 34, Polzela, izvod 
licence, št. 014169/002, za vozilo Scania R 500, reg. 
št. CE ZA 698, veljavnost do 15. 4. 2021. gnh-340364

KEN d.o.o., Kamniško-zasav. odreda 6a, Kamnik, 
certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, 
št. 5820.009.3.1-9-2015-05199, izdan na ime Naser 

Preklici

Brničanin, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2015. 
gnz-340371

KORLE LOGISTIKA d.o.o., Kazarje 10, Postojna, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500053729000, iz-
dal Cetis Celje d.d., na ime Dragan Martić. gnq-340355

Koroški krovec Vertigrad d.o.o., Legen 54, Šmartno 
pri Slov. Gradcu, potrdilo o uspešno opravljenem pre-
izkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence 
v cestnem prometu, št. 614848, izdano na ime Aljaž 
Fischer, leto izdaje 2000. gnk-340361

Kos Blaž, Šentjanž 31b, Šentjanž, študentsko 
izkaznico, št. 63090070, izdala Univerza v Ljubljani. 
gnd-340368

Kraner Rok, Tiha ulica 11, Maribor, dijaško izkazni-
co, izdala SERŠ Maribor. gns-340353

MEŠIČ d.o.o., Pameče 7B, Slovenj Gradec, potrdilo 
za voznika, št. 5043253, izdano na ime Šertović Osman, 
veljavnost od 1. 10. 2018 do 17. 9. 2019, izdajatelj Go-
spodarska zbornica Slovenije. gnb-340370

PAJO TRANS d.o.o., Šempeterska ulica 23, Kranj, 
izvod licence, št. GE010249/06860/001, za vozilo reg. 
št. KRSV-201, veljavnost do 24. 12. 2023. gno-340357

PETEK TRANSPORT, d.o.o., Ribnica, Gornje Le-
povče 99, Ribnica, potrdilo o uspešno opravljenem pre-
izkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence 
v cestnem prometu, št. 601104, izdano na Marjan Pe-
tek, izdajatelj Ministrstvo za promet in zveze, leta 1997. 
gny-340372

Potrebuješ Rosanda, Frankovo naselje 72, Škofja 
Loka, študentsko izkaznico, št. 63120177, izdala Univer-
za v Ljubljani. gnv-340350

Senica Marko, Školova 2, Novo mesto, potrdilo 
o uspešno opravljenem preizkusu strokovne uspo-
sobljenosti za pridobitev licence v cestnem prometu, 
št. 613195, izdajatelj Ministrstvo za promet in zveze, leto 
izdaje 1999. gnw-340374

Šišić Vahidin, Šklendrovec 36, Zagorje ob Savi, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500035723001, 
izdal Cetis Celje d.d. gnv-340375

Špan Alojz, Spodnje Gorje 203, Zgornje Gorje, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500039538000, izdal 
Cetis Celje d.d. gne-340367

T&T GROUP d.o.o., Obrtna cesta 53, Celje, iz-
vod licence, št. GE007630/02847/003, za tovorno vozi-
lo MAN, reg. št. CE 34-06T, veljavnost do 5. 10. 2020. 
gnj-340362

TIRUGI d.o.o., Celovška cesta 69C, Ljubljana, 
izvod licence, št. G008223/07516/009, za vozilo reg. 
št. KRT3-221. gnt-340352

VOC Objekti d.o.o., Lava 42, Celje, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 2070500006075000, izdal Cetis Celje 
d.d., na Super-Be d.o.o. gnp-340356
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