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Javni razpisi
Ob-1868/20
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja
spremembo javnega razpisa
Spodbujanje trajnostne poslovne strateške
transformacije in razvoj novih poslovnih modelov
v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje
v globalne verige vrednosti,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 39/19 z dne
21. 6. 2019.
V Javnem razpisu Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih
modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje
v globalne verige vrednosti, se v poglavju 12. Roki in
način prijave na javni razpis v prvem odstavku spremeni
besedilo v navedbi tretjega prijavnega roka:
– 3. rok: 5. 6. 2020.
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Št. 671-3/20

Ob-1865/20
Sprememba

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica,
objavlja podaljšanje roka za prijavo na Javni razpis za
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica za leto 2020, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 31/20.
Zaradi razglasitve izrednih razmer ob epidemiji Covid-19 v RS, se podaljšuje rok za prijavo na predmetni
razpis do 6. 5. 2020. Ostala določila razpisa ostanejo
nespremenjena.
Občina Sodražica
Ob-1857/20
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje začetnih investicij podjetij
ter ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest
na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje
za leto 2020
1. Pravna podlaga
Šesti Javni razpis za sofinanciranje projektov za
spodbujanje začetnih investicij ter ohranitev obstoječih

in ustvarjanje novih delovnih mest na območju občin
Hrastnik, Radeče in Trbovlje v letu 2020 (v nadaljevanju:
javni razpis) je objavljen na podlagi:
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2020
(Uradni list RS, št. 75/19),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16),
– Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik,
Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020 (čistopis)
(sklep Vlade št. 00726-19/2013/7 z dne 25. 7. 2013 in
št. 30301-4/2016/6 z dne 23. 6. 2016),
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),
– Uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje
2014–2020 (Uradni list RS, št. 103/13),
– Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za
zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in
investiranje (Uradni list RS, št. 93/14, 77/16 in 14/18),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187, z dne 26. 6. 2014, v nadaljevanju Uredba
(651/2014/EU)) in Regionalne sheme državnih pomoči
(št. priglasitve: BE02-2399245-2014 z dne 24. 12. 2014 in
dopolnitev z dne 28. 7. 2017, s trajanjem do 31. 12. 2020),
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MGRT) bo
vsa dejanja v postopku tega javnega razpisa (obravnavanje vlog, izdaja sklepov, sklepanje pogodb, izvajanje
pogodb idr.) izvajalo na podlagi in v skladu z zgoraj navedenimi pravnimi podlagami.
2. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračuna,
ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest
na upravičenem območju.
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Cilj(i) javnega razpisa je zmanjšati zaostanek
v razvoju upravičenega območja ter zmanjšanje stopnje
brezposelnosti na upravičenem območju.
Cilj(e) javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi
rezultati: ohranjanjem obstoječih in ustvarjanjem novih
delovnih mest ter razširitvijo proizvodnje in storitev na
upravičenem območju.
3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih
investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna
sredstva na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Radeče (v nadaljevanju: upravičeno območje), povezana z:
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote;
– diverzifikacijo proizvodnje ali storitev poslovne
enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem
območju poslovna enota prej ni proizvajala oziroma
izvajala; ali
– bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa v obstoječi poslovni enoti.
4. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz
vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh
pogojev, se zavrne.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj
podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno
pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem
razpisu.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev
pa se odpravi oziroma razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je upravičenec
dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na
njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev
v državni proračun Republike Slovenije.
4.1. Upravičeni prijavitelji:
So vse pravne in fizične osebe:
1. ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so
na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev:
– registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13,
55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS) in
– poslujejo oziroma ustvarjajo prihodke od prodaje;
2. ki imajo na dan oddaje vloge na upravičenem
območju vsaj 18 mesecev registriran sedež, podružnico
in/ali poslovno enoto;
3. ki na naslovu sedeža, podružnice ali poslovne
enote na upravičenem območju dnevno prevzemajo pošto in nimajo urejene preusmeritve pošte na drug naslov
pri Pošti Slovenije;
4. ki bodo investicijo izvedli na upravičenem območju;
5. ki na dan objave razpisa niso v postopku prisilne
poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali
prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, niso opustili poslovne dejavnosti in niso bili 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 in 10/15 – popr.,
27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US
in 69/19 – odl. US). Pogoj velja tako za prijavitelje, kot
za njegove večinske lastnike. Če se omenjeni postopki
pričnejo v postopku ocenjevanja vloge, se vloga zavrže;
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6. ne pridobivajo državne pomoči za gospodarske
družbe v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah
(Uradni list RS, št. 5/17)) ter 18. točki 2. člena Uredbe
651/2014/EU;
7. nimajo neporavnanih vseh zapadlih obveznosti
do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih
investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni
sklad) (v višini 50 EUR ali več na dan oddaje vloge) iz
naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri
čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom;
8. do sredstev niso upravičeni tisti prijavitelji, ki so že
(bili) prejemniki sredstev, vendar investicije, ki je predmet
sofinanciranja z nepovratnimi sredstvi, niso zaključili in/ali
niso zaposlili vseh delavcev v skladu s pogodbo, delovna
mesta, ki so bila ustvarjena, niso bila ves čas zasedena
oziroma iz pogodb ni razvidno, da bodo zasedena vsaj še
tri oziroma pet let po zaključku projekta, ali pa se investicija ne izvaja v skladu s pogodbo;
9. med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva (Slovenski podjetniški
sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in
tehnologije, Slovenski regionalni razvojni sklad) niso bile
pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene
hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar
je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od
pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa
še ni preteklo 5 let;
10. nimajo neporavnanih zapadlih finančnih 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 prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnjega leta do dne oddaje vloge;
11. katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči;
12. da glede prijavitelja ali z njim povezanega podjetja v razmerju do MGRT ni podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 –
uradno prečiščeno besedilo);
13. so dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni/niso vpleten/i
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma ter
so njihovi dejanski lastniki vpisani v Register dejanskih
lastnikov pri AJPES;
14. ki za iste že povrnjene upravičene stroške in
aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni
in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev
evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja);
15. ki se je seznanil in se strinja z vsemi pogoji,
ki so navedeni v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji;
16. ki poda izjavo, da vse kopije, ki so priložene
k vlogi, ustrezajo originalom;
17. ki poda izjavo, da so vse navedbe, ki so podane
v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.
Ne glede na določila iz prejšnjega odstavka, do nepovratnih sredstev niso upravičeni prijavitelji, ki poslujejo
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ali imajo registrirano dejavnost za področja, oziroma
investicija, ki jo želijo izvesti sodi v sektor:
a) ribištva in gojenja vodnih organizmov;
b) ladjedelništva;
c) proizvodnje in distribucije energije ter energetske
infrastrukture;
d) premogovništva po opredelitvi v Sklepu Sveta
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih
pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L št. 336 z dne 21. 12. 2010, str. 24);
e) primarne kmetijske proizvodnje, opredeljeni v prilogi I Pogodbe o Evropski uniji;
f) predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar
je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih
proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce.
g) jeklarstva in železarstva za gospodarske družbe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, navedenih
v 43. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU;
h) industrije sintetičnih vlaken za gospodarske družbe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, navedenih
v 44. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU ter
i) prometa in s tem povezane infrastrukture, navedene v 45. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
Do nepovratnih sredstev niso upravičeni prijavitelji:
a) kadar gre za dejavnosti, povezane z izvozom,
ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine,
vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na
druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo;
b) če je pomoč namenjena uporabi domačega blaga, kar bi dajalo prednost pred uporabo uvoženega
blaga;
c) ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije,
ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in
nezdružljivo s skupnim trgom EU;
d) ki z osebnim delom samostojno opravljajo umetniško ali kakšno drugo kulturno dejavnost ali dejavnost na
področju medijev in so skladno z zakonom vpisane v register samostojnih dejavnosti, če je tak register predpisan;
e) ki opravljajo samostojno dejavnost s področja
zdravstva ali socialne varnosti: zdravstveno, klinično
ali specialistično psihološko dejavnost, zasebno veterinarsko dejavnost ali drugo zasebno dejavnost s področja zdravstva, socialne varnosti ali farmacije, v skladu
z zakonom;
f) ki opravljajo duhovniško oziroma drugo versko
službo;
g) ki opravljajo odvetniško ali notarsko dejavnost
v skladu z zakonom;
h) ki ustvarijo večino prihodkov s področja trgovine;
i) ki so v javni lasti (za prijavitelja v javni lasti se
štejete, če ima en ali več javnih organov neposredno ali
posredno, skupaj ali posamezno v lasti 25 % ali več kot
25 % kapitala ali glasovalnih pravic);
j) katerih večinski lastnik ali lastnik s prevladujočim
vplivom, poslovodna oseba ali oseba s posebnimi po
oblastili je bila, v obdobju zadnjih 7 let, zaposlena ali je
imela v lasti podjetje katerega obveznosti do poslovnih
bank so bile prenesene na Družbo za upravljanje terjatev bank d.d.;
k) ki so samostojni podjetniki, ki opravljalo le dopolnilno dejavnost (tudi fizične osebe, ki opravljajo dopolnilno dejavnost);
l) gospodarske družbe, katerih lastnik (ne glede
na % lastništva) oziroma zakoniti zastopnik ali poobla-
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ščenec, vključno s sorodniki v ravni črti do kateregakoli
kolena ali v stranski črti do tretjega kolena, pripravljal
oziroma sodeloval pri pripravi ali spremembi Programa
spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore na upravičenem območju;
m) gospodarske družbe, katerih lastnik ali odgovorna oseba je bila lastnica (25 ali več % delež) ali odgovorna oseba podjetja, ki je prejela javna ali evropska
sredstva in ni izpolnilo vseh obveznosti po pogodbi,
na osnovi katere so bila javna ali evropska sredstva
dodeljena;
n) ki jim je bila v zadnjih petih letih pravnomočno
izročena globa za prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT)
zaradi nezakonite zaposlitve državljana tretje države.
Prijavitelj lahko kandidira na razpis z eno vlogo,
z enim projektom. Med povezanimi podjetji lahko kandidira na razpis le eno podjetje, v nasprotnem primeru
bodo vloge vseh prijaviteljev – med seboj povezanih
podjetij zavržene. Za povezane družbe se štejejo tudi
gospodarske družbe, ki so povezana prek lastniških
deležev fizičnih oseb, njihovih sorodnikov do vključno
drugega kolena ali njihovih zakonskih ali izven zakonskih partnerjev.
Definicija povezanega podjetja za namene tega
razpisa je opredeljena v 3. členu Priloge 1 Uredbe
651/2014/EU »Vrste podjetij, upoštevane pri izračunu
števila zaposlenih in finančnih zneskov«.
4.2. Upravičeni projekti so:
– projekt mora biti skladen z namenom, ciljem
in predmetom javnega razpisa;
– iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljenega projekta/operacije so v celoti zagotovljena
sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se
poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter premostitvena
sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega
javnega razpisa do povrnitve stroškov;
– pri projektu je upoštevano pravilo kumulacije državih pomoči – skupna višina državne pomoči za projekt
v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči,
kot to določa Regionalna shema državnih pomoči (št.
priglasitve: BE02-2399245-2014);
– projekti, ki v naslednjih treh letih (če gre za malo
ali srednje veliko podjetje) oziroma petih letih (če gre za
veliko podjetje) ohranjajo obstoječa in na novo ustvarjena delovna mesta ter število zaposlenih (šteto od datuma oddaje vloge);
– projekti, ki se bodo izvajali na upravičenem območju;
– projekti, za izvedbo katerih imajo prijavitelji na
dan oddaje vloge pridobljena vsa ustrezna dovoljenja
in soglasja;
– projekti, ki jih je mogoče izvesti v okviru rokov, ki
jih predpisuje ta javni razpis;
– projekti, ki se bodo izvajali v skladu z veljavno
slovensko in evropsko zakonodajo.
Ne glede na določila tega poglavja do nepovratnih
sredstev po tem javnem razpisu v nobenem primeru
niso upravičeni projekti:
– ki morajo za začetek dejavnosti pridobiti igralniško koncesijo;
– za katere so prijavitelji že uspešno kandidirali na
katerem koli drugem javnem razpisu (prejeli sklep o sofinanciranju ali sklenili neposredno pogodbo), ki vsebuje
določilo, da za isti projekt ni dovoljeno pridobiti drugih
javnih sredstev;

933

Stran

934 /

Št.

54 / 17. 4. 2020

– ki imajo negativne vplive na okolje in nimajo predvidenih ukrepov za omilitev negativnih vplivov na okolje;
– katerih aktivnosti (v smislu izdaje naročilnic, podpisovanja pogodb …) so se začele že pred datumom
oddaje vloge na ta javni razpis;
– ki so že prejeli državno pomoč za stroške s katerimi podjetje kandidira za sredstva na tem razpisu in
bi z dodeljeno pomočjo presegli najvišjo dovoljeno stopnjo sofinanciranja določeno v Uredbi o karti regionalne
pomoči za obdobje 2014–2020, navedeno v četrtem
odstavku točke 2. 7 razpisne dokumentacije;
– projekti s področja trgovine;
– ki niso celoviti oziroma celovitosti projekta ni moč
razbrati iz prejete dokumentacije.
Vloge, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev,
bodo zavrnjene.
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj podpiše Obrazec št. 2 v obliki izjave (Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev,
s katerim pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu). Obrazec
št. 2 je del razpisne dokumentacije. Sama izjava prijavitelja še ne pomeni, da izpolnjuje predpisane pogoje.
Izpolnjevanje le-teh MGRT preveri v javnih evidencah,
v lastnih evidencah, na podlagi dokazil v vlogi ter vloge
kot celote. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev
prijavitelja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila
ali dokazila ter tudi ta pojasnila ter dokumente uporabi
za ocenjevanje izpolnjevanja pogojev.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila
ali dokazila.
5. Postopek izbora
Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: strokovna komisija). Vse v roku dostavljene
in pravilno izpolnjene in označene ovojnice bo odprla
in pregledala, popolne vloge pa tudi ocenila strokovna
komisija. Strokovna komisija bo predvidoma v osmih
dneh od odpiranja vlog pisno pozvala tiste prijavitelje,
katerih vloge ne bodo popolne, da jih dopolnijo. Rok za
dopolnitev vlog bo določila strokovna komisija v pozivu
za dopolnitev. Strokovna komisija bo vloge ocenjevala
dvostopenjsko: ocenjevanje formalne popolnosti vloge
in vsebinsko ustreznost vloge. Za vsako fazo lahko
strokovna komisija enkrat ali večkrat pozove prijavitelja
k dopolnitvi vloge. Ocenjujejo se le formalno popolne
vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje in zahteve javnega razpisa. Če pri ugotavljanju popolnosti vloge strokovna komisija ugotovi, da vloga vključuje neupravičene stroške,
prijavitelji ne bodo pozvani k dopolnitvi vloge, vloga pa
se zavrne. Vloga, ki ne bo dopolnjena v skladu s pozivom za dopolnitev, bo zavržena. Vloga bo zavržena brez
poziva za dopolnitev, če bo oddana prepozno (vloga se
vrne pošiljatelju), je nepravilno označena (vloga se vrne
pošiljatelju), jo je vložil neupravičen prijavitelj, če prijavitelj pošlje več vlog za isto začetno investicijo (med povezanimi podjetji lahko kandidira na razpis le eno podjetje,
v nasprotnem primeru bodo vloge vseh prijaviteljev –
med seboj povezanih podjetij zavržene) ali če prijavitelj
kandidira z dvema ali več projektoma. Prav tako bodo
zavržene vloge, ki bodo na podlagi poziva k dopolnitvi
dopolnjene prepozno ali bodo dopolnjene pravočasno,
vendar ne v skladu s pozivom na dopolnitev (neustrezno
dopolnjene vloge).
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev in
zahtev razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
v skladu s predmetom, namenom in cilji razpisa, bodo
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zavrnjene. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne
vloge, splošno znanih dejstev in podatkov iz uradnih evidenc. Vloga se zavrne tudi, če prijavitelj prosi za sredstva, ki niso namenjena spodbujanju začetnih investicij
na upravičenem območju, če prijavitelj v vlogo vključi
neupravičene stroške in jih upošteva pri izračunu deleža
sofinanciranja s strani ministrstva, če je prijavitelj predvidel previsok znesek oziroma delež sofinanciranja za
nakup neopredmetenih osnovnih sredstev, če so bila
prijavitelju predhodno že odobrena javna sredstva za
isti namen, če prijavitelj ni podal podatkov in zahtevanih
prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji
in način izvedbe ter izpolnjevanje pogojev oziroma podatki niso verodostojni in/ali resnični, če prijavitelj predvideva nepovratna sredstva, s katerim bi bila presežena
meja intenzivnosti državnih pomoči (odstotek upravičenih stroškov), če upravičeni stroški investicije presegajo
vrednosti iz podpoglavij 2.6. Višina razpisanih sredstev razpisne dokumentacije, če višina sofinanciranja
presega dovoljene meje intenzivnosti državne pomoči
iz podpoglavja 2.7. Pravila državnih pomoči razpisne
dokumentacije, če so podatki v vlogi neskladni, če prijavljen projekt ne bo imel zaprte finančne konstrukcije,
če prijavitelj ali katerakoli druga zainteresirana oseba
poskuša kakorkoli vplivati na neodvisno in nepristransko obravnavo vloge (vsak poskus vplivanja bo uradno
evidentiran), če pri ocenjevanju ne bo dosegla najmanj
50 točk in če bo pri ocenjevanju dosegla 50 ali več točk,
vendar bodo vsa razpoložljiva sredstva že dodeljena
za sofinanciranje vlog, ki so dosegle večje število točk.
Ministrstvo lahko pozove prijavitelja, katerega vloga bo predvidena za sofinanciranje, vendar predvidena
sredstva po tem javnem razpisu ne bodo zadostovala
za sofinanciranje upravičenih stroškov v obsegu, ki ga
je predvidel prejemnik sredstev v svoji finančni konstrukciji, da prilagodi finančno konstrukcijo vloge še
razpoložljivim sredstvom. V kolikor prejemnik sredstev
tega, v postavljenem roku, ne bo storil oziroma na to ne
bo pristal, lahko ministrstvo, po istem postopku, v okviru časovnih možnosti, ponudi sredstva prijavitelju ali
prijaviteljem, katerih vloge so se po vrstnem redu ocen,
razvrstile za vlogo prvotnega prejemnika sredstev.
Postopek in način izbora je podrobno naveden
v razpisni dokumentaciji od točke 3. 4. do 3. 8.
6. Merila za ocenjevanje vlog
Vloge, ki ne bodo zavržene ali zavrnjene na podlagi
razlogov iz prejšnje točke, bo ocenila strokovna komisija
na podlagi naslednjih meril:
Merilo
1 Ocena prijavitelja
2 Ocena projekta začetne investicije
SKUPAJ

Št. točk
55
45
100

Maksimalno število točk je 100.
Način ocenjevanja vlog, način uporabe in pomen
posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje
opredeljeni od točke 3.9. do 3.10.2. razpisne dokumentacije.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 45 točk ali več. V nobenem primeru vloga
prijavitelja, ki je pridobila manj točk kot 45, ne more pridobiti sofinanciranja.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je
681.747,00 EUR in so predvidena v proračunu Republike Slovenije na proračunski postavki PP 989110 Dodatni
ukrepi za problemska območja, EP 1536-11-0022.
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Koriščenje sredstev bo možno v proračunskem letu
2020, oziroma do predvidene porabe sredstev v višini
681.747,00 EUR za leto 2020.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev, se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov
o (ne)izboru.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen
v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena
s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivosti
proračunskih sredstev.
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti
proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta
namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice
porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo
razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno
vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne
strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od
vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, kar
objavi v Uradnem listu RS.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje za porabo sredstev tega javnega razpisa
je Proračunsko leto 2020.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične z datumom oddaje vloge na ta JR, konča pa z dnem
oddaje zahtevka za izplačilo, to je do vključno 30. 10.
2020, ki je tudi skrajni rok za zaključek investicije.
9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Pomoč po tem razpisu se dodeljuje na osnovi
Regionalne sheme državnih pomoči (št. priglasitve:
BE02-2399245-2014) in sprememb le-te.
Pomoč se ne sme združevati s pomočjo, dodeljeno
po pravilu de minimis, glede na enake upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državne pomoči.
10. Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči
Upravičeni stroški so določeni v razpisni dokumentaciji, v poglavju 2.9.
Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme
preseči:
– 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in
mala podjetja;
– 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja
podjetja in
– 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika
podjetja.
Vrednost sofinanciranja posamezne operacije
ne more biti nižja od 10.000,00 evrov in ne višja od
100.000,00 evrov.
11. Način financiranja upravičenih stroškov
Sofinancirali se bodo upravičeni stroški, ki bodo
dejansko nastali.
Zahtevana dokazila za spremljanje in potrjevanje
upravičenosti stroškov so podrobneje predstavljena
v razpisni dokumentaciji v točki 2.9.
12. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 18. 5. 2020. Navodila za
izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji, točka 3. 1.
Vloge je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5,
1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge,
ki bodo oddane najkasneje na rok za oddajo vlog.
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Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge
šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga
pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan,
ko ministrstvo vlogo prejme. Osebno se vloga lahko
odda v sprejemni pisarni ministrstva, na lokaciji Kotnikova ulica 5, Ljubljana, od 9. do 15.30 (v petek do 14.30),
na zadnji dan za oddajo vlog pa do 12. ure.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na
sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj
– Vloga-6JR HRT 2020 št. 4300-15/2019« in s polnim
nazivom in naslovom prijavitelja.
13. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev: zaradi pričakovanega velikega števila odpiranje vlog ne bo javno
in bo izvedeno v prostorih ministrstva najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za prejem vlog. Datumi in druge
informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene
na spletnih straneh ministrstva: http://www.mgrt.gov.si.
14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.
O dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev s sklepom
odloči minister.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izbiri pozvani
k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko umakne vlogo za
pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.
Zoper sklep o (ne)izboru se lahko v tridesetih dneh
od prejem sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet
tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje
vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
ministrstva.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje
osebnih podatkov, vključno z Uredbo (EU) 2016/679
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016
o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov
in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi
Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)
(UL L 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1), Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo) ter 115. in 140. členom Uredbe
št. 1303/2013/EU. V zvezi s tem ministrstvo napotuje
na splošne informacije oziroma na obvestilo o varstvu
osebnih podatkov, objavljeno na spletni strani ministrstva na povezavi http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/varstvo_osebnih_podatkov/.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 23/14,
50/14, 19/15 – odl. US in 7/18, v nadaljevanju: ZDIJZ),
ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite
oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge,
ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj
mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi,
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bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem
iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, je
izvedba javnega razpisa, vodenje podatkov, evidenc,
analiz in drugih zbirk za ministrstvo in nadzorne organe,
in sicer o izidu javnega razpisa in o izvajanju pogodbe
o (so)financiranju. Nadalje je namen obdelave osebnih
podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje
in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi
ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo
obdelovali tudi za namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov ali pripomočkov, ki jih uporablja ali
jih je dolžno uporabljati ministrstvo.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je
tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja,
se bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev,
ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije,
programsko območje upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji
in upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu
z ZDIJZ.
16. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave
javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani MGRT
http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Interesenti lahko prevzamejo Razpisno dokumentacijo
brezplačno. Kot sestavni del Razpisne dokumentacije
veljajo tudi objavljeni odgovori na vprašanja.
17. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si.
Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka
za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na
vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je
bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki
ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni
odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne
dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objav
ljeni na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni
strani, 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.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti
obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Št. 5100-11/2020-4
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Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 135., 136. in 145. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni
list RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), 15. in 20. člena Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11,
57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: Zakon) v zvezi z Mednarodnim multilateralnim

sporazumom o vodilni agenciji v okviru Srednjeevropskega partnerstva za znanost (CEUS) – Memorandum
of Understanding on the unilateral administration and
mutual recognition of evaluation procedures under the
framework of Central European Science Partnership
(CEUS) – z dne 17. 6. 2019 ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise (uradno prečiščeno
besedilo št. 4), št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017,
6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40
z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018,
6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43
z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018,
6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46
z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018,
6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49
z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018,
6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52
z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019,
6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55
z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019
in 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020 (v nadaljevanju:
Metodologija), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih
ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov
CEUS, kjer FWF (Fonds zur Förderung
der wissenschaftlichen Forschung) deluje
v vlogi vodilne agencije
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: ARRS).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih
ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS,
kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen
Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije (v nadaljevanju: javni razpis), je sofinanciranje slovenskega dela
dvostranskega ali tristranskega skupnega raziskovalnega projekta v okviru Srednjeevropskega partnerstva
za znanost (CEUS), ki je bil na javnem razpisu Fonds
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (v nadaljevanju: FWF) (gl. povezavo) kot skupni raziskovalni
projekt pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje.
V skupnem dvostranskem raziskovalnem projektu sodelujeta avstrijski in slovenski vodja projekta (v nadaljevanju: dvostranski raziskovalni projekt), v skupnem
tristranskem raziskovalnem projektu poleg njiju sodeluje
tudi češki ali poljski vodja projekta (v nadaljevanju: tristranski raziskovalni projekt).
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO), ki so vpisane v zbirko
podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti
(v nadaljevanju: Evidenca RO) in zasebni raziskovalci,
ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi
ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in
s predpisi ARRS.
Če pri prijavi na javni razpis sodeluje več izvajalcev
raziskovalne dejavnosti (sodelujoča RO), je prijavitelj
matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo
raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem
obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega
projekta ob podpisu pogodbe o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti.
4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih razi
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skovalcev v skupne raziskovalne projekte, v katerih sodelujejo partnerji CEUS. Partnerstvo CEUS, ki poleg
ARRS vključuje FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Avstrija), GA ČR (Grantová
Agentura České Republiky, Republika Češka) in NCN
(Narodowe Centrum Nauki, Poljska), raziskovalkam in
raziskovalcem iz štirih držav omogoča prijavo skup
nih dvostranskih in tristranskih raziskovalnih projektov, z uporabo sheme vodilne agencije pa so bistveno
zmanjšana administrativna bremena.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Vstopni pogoji
(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen
subjekt prijave na javni razpis (v skladu s 3. točko javnega razpisa).
(2) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan
v Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev pri
ARRS. Vodja projekta, ki še nima evidenčne številke razi
skovalca, mora izpolniti obrazec ARRS-ZOP-02-2018-1,
h kateremu se obvezno priloži Izjavo o nameri zaposlitve, ki jo podpišeta prijavitelj in vodja raziskovalnega
projekta.
(3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti doktorat znanosti in izpolnjevati pogoje raziskovalne uspešnosti za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo
Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija.
(4) Raziskovalni projekt mora biti temeljni projekt.
(5) Obdobje izvajanja raziskovalnega projekta je
lahko največ tri leta.
(6) Znesek sofinanciranja avstrijskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira FWF, mora
dosegati vsaj 40 % sofinanciranja skupne vrednosti
dvostranskega raziskovalnega projekta, v primeru tristranskih raziskovalnih projektov pa vsaj 25 % celotnega zneska sofinanciranja projekta. Preračun češkega
dela raziskovalnega projekta iz CZK v EUR oziroma
poljskega dela raziskovalnega projekta iz PLN v EUR
je določen v Stroškovniku CEUS (CEUS Cost sheet),
ki je sestavni del razpisne dokumentacije in obvezen
obrazec, ki ga prijavitelj na zadevni javni razpis izpolni
tako, da vnese vrednosti stroškovnih kategorij za vse
sodelujoče RO v raziskovalnem projektu. Zaprošena
sredstva prijavitelja v skupni prijavni vlogi na razpis
FWF se morajo ujemati z zaprošenimi sredstvi v Stroškovniku CEUS.
(7) Slovenski del dvostranskega ali tristranskega
raziskovalnega projekta, ob sočasnem upoštevanju šestega odstavka točke 5.1. predmetnega javnega razpisa, ne sme presegati 100.000 EUR letno, preračunano
v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni
kategoriji.
(8) Prijava skupnega dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta mora biti oddana na razpis,
ki ga objavi FWF. Slovenski in avstrijski del, v primeru
tristranskega raziskovalnega projekta pa tudi češki ali
poljski del skupnega raziskovalnega projekta, morata/jo
biti ozko povezana/i in komplementarna/i, znanstveni
prispevek vsake izmed strani mora biti jasno razviden.
Skupna prijava dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje pri FWF.
(9) Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi
kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba, morajo skladno s Pravili o državnih pomočeh
na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-7/2015-11,
z dne 8. 4. 2016 predložiti tudi izpolnjen obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-DP-LA-2020.
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5.2. Ostali pogoji
(1) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne
skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega
dela (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur
letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne
dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki raziskovalnega projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.
(2) Vodja raziskovalnega projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni
projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.
(3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti najmanj 170 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem
nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov,
ki na raziskovalnem projektu lahko sodelujejo z 0 urami.
(4) Člani projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih
zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo imeti najmanj
17 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.
(5) Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno
številko raziskovalca pri ARRS (so vpisani v evidenco
RO oziroma register zasebnih raziskovalcev).
(6) Sodelujoča RO mora biti vpisana v evidenco RO
oziroma register zasebnih raziskovalcev ter mora v obdobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj
s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer
znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem
letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.
(7) Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi RO
podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.
(8) Skupni dvostranski ali tristranski raziskovalni
projekt mora biti v postopku ocenjevanja pri FWF pozitivno ocenjen in vse sodelujoče partnerske agencije
morajo sprejeti v sofinanciranje nacionalni del skupnega
raziskovalnega projekta. ARRS bo sofinancirala skupni
dvostranski ali tristranski raziskovalni projekt le v primeru, da projekt sprejmejo v sofinanciranje vse sodelujoče
partnerske agencije.
5.3. Izpolnjevanje pogojev
5.3.1. Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpolnjeni na dan vsakokratnega odpiranja prijav na javni
razpis, ki se izvede v skladu z 12. točko predmetnega
javnega razpisa. Dokazila glede izpolnjevanja pogojev
iz osmega odstavka točke 5.1. predmetnega javnega
razpisa, s strani FWF pridobi ARRS. V primeru neizpolnjevanja vstopnih pogojev se prijava zavrne.
5.3.2. Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni ob sklenitvi pogodbe o (so)financiranju raziskovalne
dejavnosti, razen pogoja prostih kapacitet glede efektivnih ur raziskovalnega dela vodje in članov projektne
skupine, ki se preverja na letnem nivoju. V primeru
neizpolnjevanja pogojev se pogodba o (so)financiranju
raziskovalne dejavnosti ne sklene.
6. Ocenjevalni postopek
V postopek ocenjevanja se uvrstijo samo pravočasne, pravilno označene in popolne prijave, ki izpolnjujejo
vstopne pogoje iz točke 5.1. javnega razpisa.
Vodja avstrijskega dela raziskovalnega projekta
v sodelovanju z vodjo slovenskega dela dvostranskega
raziskovalnega projekta, v primeru tristranskih raziskovalnih projektov pa tudi z vodjo češkega ali poljskega
dela projekta, pripravi prijavo skupnega raziskovalnega
projekta v skladu z določili FWF in jo odda na javnem
razpisu FWF. Vodja slovenskega dela projekta odda
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prijavo na zadevni razpis, ki vključuje povzetek vsebine
prijave skupnega raziskovalnega projekta, pri čemer izpolni prijavno vlogo ARRS-RPROJ-CEUS-2020-Pr.doc
ter Stroškovnik CEUS, ki je obvezna priloga k prijavi.
Prijavitelj na isti elektronski naslov, ki je naveden pod
točko 11.2. zadevnega javnega razpisa, odda tudi skup
no prijavno vlogo, ki je bila oddana na razpis FWF.
Ocenjevalni postopek bo vodila FWF. ARRS na
podlagi Mednarodnega multilateralnega sporazuma
o vodilni agenciji v okviru Srednjeevropskega partnerstva za znanost (CEUS) – Memorandum of Understanding on the unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures under the framework of
Central European Science Partnership (CEUS) – z dne
17. 6. 2019 sofinancira udeležbo slovenskih prijaviteljev v skupnih dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih
projektih, ki so na razpisu FWF v postopku mednarodne
recenzije pozitivno ocenjeni in jih vse sodelujoče partnerske agencije sprejmejo v sofinanciranje.
Po zaključenem postopku ocenjevanja FWF obvesti ARRS o rezultatih ocenjevalnega postopka in ji
posreduje seznam prijav, ki so bile odobrene za sofinanciranje. Prijave, ki jih FWF predlaga v sofinanciranje
ter jih vse sodelujoče partnerske agencije sprejmejo
v sofinanciranje, obravnava Znanstveni svet ARRS in
sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama prijav ter ga posreduje v odločitev direktorju ARRS. Direktor na podlagi sklepa o izboru raziskovalnih projektov
izda prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma
zavrnitvi prijave.
7. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev
javnega razpisa: ARRS bo skladno z notranjimi smernicami CEUS in ob upoštevanju proračunskih možnosti
v sofinanciranje sprejela 20 % najbolje ocenjenih skup
nih dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih projektov,
ki bodo predmet ocenjevalnega postopka pri FWF in jih
bodo vse sodelujoče partnerske agencije sprejele v sofinanciranje. Slovenski del skupnega dvostranskega ali
tristranskega raziskovalnega projekta za posamezen
raziskovalni projekt (ob sočasnem upoštevanju pravila,
da mora znesek sofinanciranja avstrijskega dela dvostranskega raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira
FWF, dosegati vsaj 40 % sofinanciranja skupne vrednosti raziskovalnega projekta, v primeru tristranskih
raziskovalnih projektov pa vsaj 25 % celotnega zneska
sofinanciranja projekta) ne sme presegati 100.000 EUR
letno, preračunanih v ekvivalent polne zaposlitve (FTE)
po izbrani cenovni kategoriji. Preračun v ekvivalent polne zaposlitve se izvede po veljavni ceni ekvivalenta
polne zaposlitve na dan sprejema sklepa o izboru prijav
raziskovalnih projektov. Obseg finančnih sredstev se
usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve
za posamezno leto.
8. Način sofinanciranja
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti,
s katero se podrobno uredi način sofinanciranja ter
druge pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih
strank.
Upravičeni stroški se določijo v skladu z Uredbo
o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12,
15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19).
9. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav
in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu
V skladu z določili Nacionalne strategije odprtega
dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov
v Republiki Sloveniji 2015–2020 (št. 60300-5/2015/5,
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z dne 3. 9. 2015) morajo biti vse recenzirane znanstvene
objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta,
objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena
objava mora v skladu s 105. členom Pravilnika o postopkih vsebovati tudi podatke o financerju ali financerjih ter
številko projekta.
Prijavitelj mora po odobritvi sofinanciranja projekta
na spletnem mestu svoje RO odpreti posebno spletno
stran oziroma podstran, ki bo namenjena projektu ter
bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne strani so: vsebinski opis projekta z osnovnimi podatki glede sofinanciranja, sestava
projektne skupine s povezavami do podatkov v sistemu SICRIS, faze projekta in opis njihove realizacije,
bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter navedba logotipa ARRS in drugih
sofinancerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu SICRIS,
naj bodo povezane in jih ni potrebno podvajati. Spletna
stran predstavitve projekta mora ostati aktivna še pet
let po zaključku projekta. O vzpostavitvi spletne strani
izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu.
10. Razpisna dokumentacija
Prijavna vloga na javni razpis mora obvezno vsebovati naslednje izpolnjene in podpisane obrazce in
dokument:
1. ARRS-RPROJ-CEUS-2020
in
ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020;
2. ARRS-ZOP-02-2018-1 in Izjava o nameri zaposlitve (če vodja raziskovalnega projekta nima evidenčne številke raziskovalca);
3. ARRS-DP-LA-2020 (ko v prijavi kot izvajalec
raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba).
11. Oddaja prijav, način predložitve prijav ter opremljenost prijav
Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcih
Prijavna vloga ARRS-RPROJ-CEUS-2020 in Stroškovnik CEUS ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020.
Prijava na javni razpis se lahko odda na način določen
v točki 11.1. ali na način določen v točki 11.2.
V času trajanja začasnih ukrepov v skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in
drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), Uradni
list RS, št. 36/20, se prijava na javni razpis odda na
način določen v točki 11.3.
11.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom
Prijava se izpolni, digitalno podpiše in odda na
obrazcih Prijavna vloga ARRS-RPROJ-CEUS-2020 in
Stroškovnik CEUS ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020 na elektronska poštna naslova: GlavnaPisarna@arrs.si in CEUS.FWF@arrs.si.
Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima
podpisoma (zakoniti zastopnik oziroma pooblaščena
oseba RO in vodja raziskovalnega projekta) ter oddana
na elektronski poštni naslov: CEUS.FWF@arrs.si.
Prijava
se
na
elektronski
naslov:
CEUS.FWF@arrs.si
odda
tudi
na
obrazcih
ARRS-RPROJ-CEUS-2020-Pr.doc, kjer je Pr priimek
vodje raziskovalnega projekta in ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020Pr.doc.
V sedmih dneh od dneva zaključka javnega razpisa prijavitelj na elektronski poštni naslov:
CEUS.FWF@arrs.si odda skupno prijavno vlogo, ki je
bila oddana na razpis FWF.
11.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega
podpisa
V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma po
oblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega
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projekta) nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni
in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na
elektronski poštni naslov: CEUS.FWF@arrs.si na obrazcih ARRS-RPROJ-CEUS-2020-Pr.doc, kjer je Pr priimek
vodje raziskovalnega projekta in ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020Pr.doc in v tiskani obliki, ki
mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastop
nika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje
raziskovalnega projekta ter žigom prijavitelja.
Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – Prijava na vodilno agencijo
FWF« ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
V sedmih dneh od dneva zaključka javnega razpisa
prijavitelj na navedeni elektronski poštni naslov odda
skupno prijavno vlogo, ki je bila oddana na razpis FWF.
11.3. Oddaje prijave v času izrednih ukrepov zaradi epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19)
V času trajanja začasnih ukrepov v skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in
drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), Uradni list RS, št. 36/20, se pisne vloge lahko vlagajo po
elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa,
če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. V skladu z navedenim se prijava na javni
razpis šteje za podpisano, če bo na elektronski poštni
naslov:CEUS.FWF@arrs.si poslana z verodostojnega
elektronskega naslova vodje raziskovalnega projekta
ali raziskovalne organizacije in bo priložena izjava vodje
raziskovalnega projekta, da je zakoniti zastopnik prijavitelja seznanjen s prijavo raziskovalnega projekta in
se z njo strinja. Prijava se odda na elektronska poštna
naslova: GlavnaPisarna@arrs.si in CEUS.FWF@arrs.si.
V sedmih dneh od dneva zaključka javnega razpisa
prijavitelj na navedeni elektronski poštni naslov odda
skupno prijavno vlogo, ki je bila oddana na razpis FWF.
11.4. Popolnost prijav
Prijava se šteje za formalno popolno, če vsebuje v celoti in pravilno izpolnjena predpisana obrazca
v predpisani obliki in je oddana na predpisan način
(točka 11.1. – elektronska; točka 11.2. – elektronska in
tiskana oziroma 11.3) ter vsebuje vse zahtevane priloge,
kot jih določa ta javni razpis.
Nepravočasne prijave bo komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem.
Prijave, ki bodo oddane na način določen v točki 11.2. in
bodo nepravilno označene, jih bo komisija za odpiranje
prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem.
Če z ovojnice ne bo mogoče razbrati prijavitelja, bo komisija za odpiranje prijav prijavo odprla.
V zvezi s prijavami, ki ne bodo formalno popolne,
bodo prijavitelji pozvani k njihovi dopolnitvi v skladu
z 20. členom Pravilnika o postopkih. Nepopolne prijave,
ki jih prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga
izda direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.
12. Čas in kraj odpiranja prijav: komisija za odpiranje prijav bo v 30 dneh od prejema prijave na sedežu
ARRS odprla vse dostavljene in pravilno označene prijave, in sicer po vrstnem redu prispetja.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve
pristojnega organa.
14. Trajanje javnega razpisa: javni razpis je odprt
do preklica oziroma do odprtja novega javnega razpisa.
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15. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni
strani ARRS: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
dobijo interesenti na spletnih straneh ARRS http://www.
arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba: Bojan Volf, tel. +386/1/400-59-73,
e-pošta: bojan.volf@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 5100-12/2020-1

Ob-1860/20

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 2. in 11. člena Pravilnika
o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list
RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), 15. člena Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11,
57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: Zakon) ter v skladu z Metodologijo ocenjevanja
prijav za razpise (uradno prečiščeno besedilo št. 4),
št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017, 6319-2/2013-39
z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018,
6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42
z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018,
6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45
z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018,
6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48
z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018,
6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51
z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019,
6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54
z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019,
6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019 in 6319-2/2013-57
z dne 3. 2. 2020 (v nadaljevanju: Metodologija), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih
ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov
na temo SARS-CoV-2/COVID-19 kjer FWF (Fonds
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung)
deluje v vlogi vodilne agencije
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: ARRS).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih
ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov, kjer FWF
(Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije (v nadaljevanju:
javni razpis), je sofinanciranje slovenskega dela dvostranskega ali tristranskega skupnega raziskovalnega
projekta na tematskem področju SARS-CoV-2/COVID-19. V skupnem dvostranskem raziskovalnem projektu sodelujeta avstrijski in slovenski vodja projekta (v
nadaljevanju: dvostranski raziskovalni projekt), v skup
nem tristranskem raziskovalnem projektu poleg njiju sodeluje tudi češki, luksemburški, nemški, poljski ali švicarski vodja projekta (v nadaljevanju: tristranski raziskovalni projekt). ARRS bo sofinancirala slovenski del skup
nih dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih projektov,
ki bodo na javnem razpisu Fonds zur Förderung der
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wissenschaftlichen Forschung (v nadaljevanju: FWF;
https://www.fwf.ac.at/fileadmin/files/Dokumente/Antragstellung/Akutfoerderung_SARS-CoV-2/FWF-urgent-funding_Joint-Projects.pdf) kot skupni raziskovalni projekti
pozitivno ocenjeni in predlagani v sofinanciranje. Partnerske agencije, ki bodo sofinancirale skupne dvostranske ali tristranske raziskovalne projekte so: FWF
kot vodilna agencija, GACR (Grantová Agentura České
Republiky; v nadaljevanju: GACR), FNR (Luxemburg
Research Fund; v nadaljevanju: FNR), DFG (Deutsche
Forschungsgemeinschaft; v nadaljevanju: DFG), NCN
((Narodowe Centrum Nauki, Poljska; v nadaljevanju:
NCN) in SNSF (Swiss National Science Foundation;
v nadaljevanju: SNSF).
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO), ki so vpisane v zbirko
podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti
(v nadaljevanju: Evidenca RO) in zasebni raziskovalci,
ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi
ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in
s predpisi ARRS.
Če pri prijavi na javni razpis sodeluje več izvajalcev
raziskovalne dejavnosti (sodelujoča RO), je prijavitelj
matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo
raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem
obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega
projekta ob podpisu pogodbe o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti.
4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je spodbuditi mednarodne raziskave povezane
s SARS-CoV-2/COVID-19 na vseh raziskovalnih področjih.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Vstopni pogoji
(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen
subjekt prijave na javni razpis (v skladu s 3. točko javnega razpisa).
(2) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan
v Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev pri
ARRS. Vodja projekta, ki še nima evidenčne številke raziskovalca, mora izpolniti obrazec ARRS-ZOP-02-2018-1,
h kateremu se obvezno priloži Izjavo o nameri zaposlitve, ki jo podpišeta prijavitelj in vodja raziskovalnega
projekta.
(3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti doktorat znanosti in izpolnjevati pogoje raziskovalne uspešnosti za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo
Zakon, Pravilnik o postopkih, Pravilnik o kriterijih za
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16) in Metodologija.
(4) Raziskovalni projekt mora biti temeljni projekt.
(5) Obdobje izvajanja raziskovalnega projekta je
lahko največ tri leta.
(6) V primeru, da se prijavna vloga oddaja skupaj
z avstrijskim, češkim ali poljskim partnerjem, mora znesek sofinanciranja avstrijskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira FWF, dosegati vsaj 40 % sofinanciranja skupne vrednosti dvostranskega raziskovalnega
projekta, v primeru tristranskih raziskovalnih projektov
pa vsaj 25 % celotnega zneska sofinanciranja projekta.
Preračun češkega dela raziskovalnega projekta iz CZK
v EUR oziroma poljskega dela raziskovalnega projekta
iz PLN v EUR je določen v Stroškovniku CEUS (CEUS
Cost sheet), ki je sestavni del razpisne dokumentacije in
obvezen obrazec, ki ga prijavitelj na zadevni javni razpis
izpolni tako, da vnese vrednosti stroškovnih kategorij za
vse sodelujoče RO v raziskovalnem projektu.
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(7) Slovenski del dvostranskega ali tristranskega
raziskovalnega projekta, ne sme presegati 100.000 EUR
letno. Letni znesek sofinanciranja se preračuna v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani cenovni kategoriji.
(8) Prijava skupnega dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta mora biti oddana na razpis,
ki ga objavi FWF. Slovenski in avstrijski del, v primeru tristranskega raziskovalnega projekta pa tudi del skupnega raziskovalnega projekta z drugo sodelujočo agencijo, morata/jo biti ozko povezana/i in komplementarna/i,
znanstveni prispevek vsake izmed strani mora biti jasno
razviden. Skupna prijava dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje
pri FWF.
(9) Prijavitelji raziskovalnih projektov, kjer v prijavi
kot izvajalec raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba, morajo skladno s Pravili o državnih pomočeh
na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-7/2015-11,
z dne 8. 4. 2016 predložiti tudi izpolnjen obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-DP-LA-2020.
5.2. Ostali pogoji
(1) Vodja raziskovalnega projekta in člani projektne
skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega
dela (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur
letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne
dejavnosti zaposleni v RO, izvajalki raziskovalnega projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.
(2) Vodja raziskovalnega projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni
projekt, najmanj v obsegu 40 odstotkov polnega delovnega časa.
(3) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti najmanj 170 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem
nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov,
ki na raziskovalnem projektu lahko sodelujejo z 0 urami.
(4) Člani projektne skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev javnih raziskovalnih
zavodov, ki sodelujejo z 0 urami) morajo imeti najmanj
17 efektivnih ur raziskovalnega dela na letnem nivoju.
(5) Člani projektne skupine morajo imeti evidenčno
številko raziskovalca pri ARRS (so vpisani v evidenco
RO ali register zasebnih raziskovalcev).
(6) Sodelujoča RO mora biti vpisana v evidenco
RO ali register zasebnih raziskovalcev ter mora v obdobju izvajanja raziskovalnega projekta sodelovati vsaj
s 170 efektivnimi urami raziskovalnega dela, pri čemer
znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem
letu 170 efektivnih ur raziskovalnega dela. Med izvajanjem raziskovalnega projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.
(7) Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi RO
podpisano pogodbo o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti.
(8) Skupni dvostranski ali tristranski raziskovalni
projekt mora biti v postopku ocenjevanja pri FWF pozitivno ocenjen in vse sodelujoče partnerske agencije
morajo sprejeti v sofinanciranje nacionalni del skupnega
raziskovalnega projekta. ARRS bo sofinancirala skupni
dvostranski ali tristranski raziskovalni projekt le v primeru, da projekt sprejmejo v sofinanciranje vse sodelujoče
partnerske agencije.
5.3. Izpolnjevanje pogojev
5.3.1. Vstopni pogoji (točka 5.1.) morajo biti izpolnjeni na dan vsakokratnega odpiranja prijav na javni
razpis, ki se izvede v skladu z 12. točko predmetnega
javnega razpisa. Dokazila glede izpolnjevanja pogojev
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iz osmega odstavka točke 5.1. predmetnega javnega
razpisa, s strani FWF pridobi ARRS. V primeru neizpolnjevanja vstopnih pogojev se prijava zavrne.
5.3.2. Ostali pogoji (točka 5.2.) morajo biti izpolnjeni ob sklenitvi pogodbe o (so)financiranju raziskovalne
dejavnosti, razen pogoja prostih kapacitet glede efektivnih ur raziskovalnega dela vodje in članov projektne
skupine, ki se preverja na letnem nivoju. V primeru
neizpolnjevanja pogojev se pogodba o (so)financiranju
raziskovalne dejavnosti ne sklene.
6. Ocenjevalni postopek
V postopek ocenjevanja se uvrstijo samo pravočasne, pravilno označene in popolne prijave, ki izpolnjujejo
vstopne pogoje iz točke 5.1. javnega razpisa.
Vodja avstrijskega dela raziskovalnega projekta
v sodelovanju z vodjo slovenskega dela dvostranskega
raziskovalnega projekta, v primeru tristranskih raziskovalnih projektov pa tudi z vodjo češkega, luksemburškega, nemškega, poljskega ali švicarskega dela projekta, pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta
v skladu z določili FWF in jo odda na javnem razpisu
FWF.
Vodja slovenskega dela raziskovalnega projekta
odda prijavo na zadevni razpis, ki vključuje povzetek
vsebine prijave skupnega raziskovalnega projekta, pri
čemer v primeru oddaje prijavne vloge za dvostranski raziskovalni projekt s FWF ali tristranski raziskovalni projekt, kjer bo eden od partnerjev sofinanciran
s strani FWF, DFG, FNR ali SNSF, vodja slovenskega dela raziskovalnega projekta izpolni prijavno vlogo
ARRS-RPROJ-COVID-2020-Pr.doc, v primeru oddaje
prijavne vloge za tristranski raziskovalni projekt, kjer bo
eden od partnerjev sofinanciran s strani FWF, GACR
ali NCN, pa izpolni prijavno vlogo ARRS-RPROJ-COVID-2020-Pr.doc ter Stroškovnik CEUS, ki je obvezna
priloga k prijavi.
V primeru, da se prijavna vloga oddaja kot tristranski raziskovalni projekt skupaj z avstrijskim, luksemburškim, nemškim ali švicarskim partnerjem, se za opredelitev FWF kot vodilne agencije upošteva pravilo pomembnega znanstvenega prispevka vseh partnerjev. Presojo
navedenega pravila opravijo ocenjevalci. V kolikor pa se
prijavna vloga oddaja kot dvostranski oziroma tristranski raziskovalni projekt, skupaj z avstrijskim, češkim ali
poljskim partnerjem mora znesek sofinanciranja avstrijskega dela raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira
FWF, dosegati vsaj 40 % skupne vrednosti dvostranskega raziskovalnega projekta, v primeru tristranskih
raziskovalnih projektov pa vsaj 25 % celotnega zneska
sofinanciranja projekta.
Ocenjevalni postopek bo vodila FWF. Ker je javni
razpis stalno odprt, s skrajnim rokom za oddajo prijav
30. 9. 2020 ob 15. uri, bo FWF vodila ocenjevalni postopek tudi v času, ko je javni razpis odprt.
ARRS sofinancira udeležbo slovenskih prijaviteljev v skupnih dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih
projektih, ki so na razpisu FWF v postopku mednarodne
recenzije pozitivno ocenjeni in jih vse sodelujoče part
nerske agencije sprejmejo v sofinanciranje.
Po zaključenem postopku ocenjevanja FWF obvesti ARRS o rezultatih ocenjevalnega postopka in ji
posreduje seznam prijav, ki so bile odobrene za sofinanciranje. Prijave, ki jih FWF predlaga v sofinanciranje
ter jih vse sodelujoče partnerske agencije sprejmejo
v sofinanciranje, obravnava Znanstveni svet ARRS in
sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama prijav ter ga posreduje v odločitev direktorju ARRS. Direktor na podlagi sklepa o izboru raziskovalnih projektov
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izda prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma
zavrnitvi prijave.
7. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev
javnega razpisa: agencija bo ob upoštevanju proračunskih možnosti v sofinanciranje sprejela okvirno deset
slovenskih delov skupnih dvostranskih ali tristranskih
raziskovalnih projektov, ki bodo v postopku ocenjevanja
FWF pozitivno ocenjeni in bo FWF sofinancirala avstrijski del, partnerske agencije pa vsaka svoj del skupnega raziskovalnega projekta. Slovenski del skupnega
dvostranskega ali tristranskega raziskovalnega projekta
za posamezen raziskovalni projekt ne sme presegati
100.000 EUR letno. Letni znesek sofinanciranja se preračuna v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) po izbrani
cenovni kategoriji. Obseg sofinanciranja raziskovalnega
projekta agencija preračuna v ekvivalent polne zaposlitve po veljavni ceni ekvivalenta polne zaposlitve na dan
sprejema sklepa o izboru prijav raziskovalnih projektov.
Obseg finančnih sredstev se usklajuje z veljavno ceno
ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto.
8. Način sofinanciranja
Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti,
s katero se podrobno uredi način sofinanciranja ter
druge pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih
strank.
Upravičeni stroški se določijo v skladu z Uredbo
o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12,
15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19).
9. Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav
in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu
V skladu z določili Nacionalne strategije odprtega
dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov
v Republiki Sloveniji 2015–2020 (št. 60300-5/2015/5,
z dne 3. 9. 2015) morajo biti vse recenzirane znanstvene
objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta,
objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena
objava mora v skladu s 105. členom Pravilnika o postopkih vsebovati tudi podatke o financerju ali financerjih ter
številko projekta.
Prijavitelj mora po odobritvi sofinanciranja projekta
na spletnem mestu svoje RO odpreti posebno spletno
stran oziroma podstran, ki bo namenjena projektu ter
bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne strani so: vsebinski opis projekta z osnovnimi podatki glede sofinanciranja, sestava
projektne skupine s povezavami do podatkov v sistemu SICRIS, faze projekta in opis njihove realizacije,
bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter navedba logotipa ARRS in drugih
sofinancerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu SICRIS,
naj bodo povezane in jih ni potrebno podvajati. Spletna
stran predstavitve projekta mora ostati aktivna še pet
let po zaključku projekta. O vzpostavitvi spletne strani
izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu.
10. Razpisna dokumentacija
Prijavna vloga na javni razpis mora obvezno vsebovati naslednje izpolnjene in podpisane obrazce in
dokument:
1. ARRS-RPROJ-COVID-2020
2. ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020
(za prijavne vloge, s češkimi in poljskimi partnerji);
3. ARRS-ZOP-02-2018-1 in Izjava o nameri zaposlitve (če vodja raziskovalnega projekta nima evidenčne številke raziskovalca);
4. ARRS-DP-LA-2020 (ko v prijavi kot izvajalec
raziskovalnega projekta nastopa gospodarska družba).
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11. Rok za oddajo prijav, način predložitve prijav ter
opremljenost prijav
Prijava na javni razpis se za dvostranske oziroma tristranske raziskovalne projekte skupaj z avstrijskim, luksemburškim, nemškim ali švicarskim partnerjem izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga
ARRS-RPROJ-COVID-2020. V kolikor pa se prijavna
vloga oddaja kot tristranski raziskovalni projekt, skupaj
z avstrijskim, češkim ali poljskim partnerjem pa mora biti
Prijavni vlogi ARRS-RPROJ-COVID-2020 priložen tudi
Stroškovnik CEUS ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020. Prijava na javni razpis se lahko odda na način
določen v točki 11.1. ali na način določen v točki 11.2.
V času trajanja začasnih ukrepov v skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in
drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), Uradni
list RS, št. 36/20, se prijava na javni razpis odda na
način določen v točki 11.3.
11.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom
Prijavno vlogo na javni razpis za dvostranske oziroma tristranske raziskovalne projekte skupaj z avstrijskim, luksemburškim, nemškim ali švicarskim partnerjem, prijavitelj izpolni in digitalno podpiše na obrazcu
Prijavna vloga ARRS-RPROJ-COVID-2020. V kolikor
pa se prijavna vloga oddaja kot tristranski raziskovalni
projekt, skupaj z avstrijskim, češkim ali poljskim partnerjem se izpolni in digitalno podpiše tudi Stroškovnik
CEUS ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020. Prijava se odda na elektronska poštna naslova: GlavnaPisarna@arrs.si in FWF.COVID@arrs.si.
Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima
podpisoma (zakoniti zastopnik oziroma pooblaščena
oseba RO in vodja raziskovalnega projekta) ter oddana
na elektronski poštni naslov: FWF.COVID@arrs.si najkasneje do 30. 9. 2020 do 15. ure.
Prijava se na elektronski naslov: FWF.COVID@arrs.si odda tudi na obrazcih ARRS-RPROJ-COVID-2020-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta in ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020Pr.doc. Obe obliki prijave, digitalno podpisana
in word oblika, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
11.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega
podpisa
V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega projekta) nimata digitalnega podpisa, se prijavna
vloga za dvostranske oziroma tristranske raziskovalne
projekte z avstrijskim, luksemburškim, nemškim ali švicarskim partnerjem izpolni in odda v elektronski obliki
kot digitalno nepodpisana na elektronski poštni naslov:
FWF.COVID@arrs.si na obrazcu ARRS-RPROJ-CEUS-2020-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta. V kolikor pa se prijavna vloga oddaja kot tristranski raziskovalni projekt z avstrijskim, češkim ali poljskim partnerjem, se izpolni in odda v elek
tronski obliki kot digitalno nepodpisana, tako obrazec
ARRS-RPROJ-CEUS-2020-Pr.doc, kot tudi stroškovnik
ARRS-RPROJ-CEUS-STROŠKOVNIK-2020Pr.doc. Poleg digitalno nepodpisane prijavne vloge je potrebno
prijavno vlogo v tem primeru oddati tudi v tiskani obliki,
ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastop
nika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje
raziskovalnega projekta ter žigom prijavitelja.
Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – Prijava na vodilno agencijo
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FWF COVID« ter z nazivom in naslovom prijavitelja na
naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če v tiskani obliki prispe na naslov ARRS najkasneje do 30. 9. 2020 do 15. ure. Kot pravočasne se
štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 30. 9. 2020 do 15. ure (poštni žig).
11.3. Oddaje prijave v času izrednih ukrepov zaradi epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19)
V času trajanja začasnih ukrepov v skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in
drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), Uradni list RS, št. 36/20, se pisne vloge lahko vlagajo po
elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa,
če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. V skladu z navedenim se prijava na javni
razpis šteje za podpisano, če bo na elektronski poštni
naslov: FWF.COVID@arrs.si poslana z verodostojnega
elektronskega naslova vodje raziskovalnega projekta ali
raziskovalne organizacije in bo priložena izjava vodje
raziskovalnega projekta, da je zakoniti zastopnik prijavitelja seznanjen s prijavo raziskovalnega projekta in se
z njo strinja. Prijava se odda na elektronska poštna naslova: GlavnaPisarna@arrs.si in FWF.COVID@arrs.si.
11.4. Popolnost prijav
Prijava se šteje za formalno popolno, če vsebuje v celoti in pravilno izpolnjene predpisane obrazce v predpisani obliki in oddane na predpisan način
(točka 11.1. – elektronska; točka 11.2. – elektronska in
tiskana oziroma 11.3) ter vsebuje vse zahtevane priloge,
kot jih določa ta javni razpis.
Nepravočasne prijave bo komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem.
Prijave, ki bodo oddane na način določen v točki 11.2. in
bodo nepravilno označene, jih bo komisija za odpiranje
prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem.
Če z ovojnice ne bo mogoče razbrati prijavitelja, bo komisija za odpiranje prijav prijavo odprla.
V zvezi s prijavami, ki ne bodo formalno popolne,
bodo prijavitelji pozvani k njihovi dopolnitvi v skladu
z 20. členom Pravilnika o postopkih. Nepopolne prijave,
ki jih prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga
izda direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.
12. Čas in kraj odpiranja prijav: komisija za odpiranje prijav bo v 30 dneh od prejema prijave na sedežu
ARRS odprla vse dostavljene in pravilno označene prijave, in sicer po vrstnem redu prispetja.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve
pristojnega organa.
14. Trajanje javnega razpisa: javni razpis je stalno
odprt s skrajnim rokom za oddajo prijav, ki je 30. 9. 2020
ob 15. uri.
15. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni
strani ARRS: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
dobijo interesenti na spletnih straneh ARRS http://www.
arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba: Mojca Boc, tel. +386/1/400-59-71,
e-pošta: mojca.boc@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
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Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS)
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in
2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19), Zakona
o prostovoljstvu (ZProst) (Uradni list RS, št. 10/11,
16/11 – popr., 82/15), Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg) (Uradni list RS, št. 21/18), 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 vpisniku (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), Odloka o proračunu
Občine Divača za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 57/19), Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17, 4/19),
Sklepa županje Občine Divača o začetku postopka
izvedbe javnega razpisa za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izbranih izvajalcev programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini
Divača – za leto 2020 (št.: 410-0007/2020–2), 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 2020 (v nadaljevanju: Javni razpis)
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, ID za DDV: SI 48502502;
MŠ: 5882974.
2. Predmet Javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa je izbor izvajalcev
in sofinanciranje programov izbranih izvajalcev, ki
niso predmet drugih razpisov v Občini Divača ali se
financirajo iz drugih proračunskih postavk v Občini
Divača, so v širšem interesu in se izvajajo na območju Občine Divača oziroma za občane Občine Divača
v letu 2020.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi Javnega razpisa, niso namenjena za sofinanciranje
– programov redne – obvezne dejavnosti (zakonska ali pogodbena obveznost), za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov,
– investicij.
3. Pravna podlaga za izvedbo Javnega razpisa: Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in
30/18), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS,
št. 75/19), Zakon o prostovoljstvu (ZProst) (Uradni list
RS, št. 10/11, 16/11 – popr., 82/15), Zakon o nevladnih
organizacijah (ZNOrg) (Uradni list RS, št. 21/18), Pravilnik 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), Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS,
št. 48/11, 60/11, 29/16), Pravilnik 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)
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(v nadaljevanju: Pravilnik), Odlok o proračunu Občine
Divača za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 57/19), Statut Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17, 4/19), Sklep
županje Občine Divača o začetku postopka izvedbe
javnega razpisa za izbiro izvajalcev in sofinanciranje
izbranih izvajalcev programov, ki so v širšem interesu in
niso predmet drugih razpisov v Občini Divača – za leto
2020 (št.: 410-0007/2020–2) in druga zakonodaja, ki
pokriva to področje.
4. Okvirna višina sredstev za leto 2020
Okvirna višina sredstev za leto 2020: 6.400,00 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 sofinanciranje izvajalcev programov na zgoraj navedenem področju Javnega razpisa: 2.400,00 EUR.
2. Sofinanciranje programov s področja socialne,
zdravstvene, humanitarne (itd.) dejavnosti
Proračunska postavka: »200422 – Sofinanciranje
programov, programov s področja socialne, zdravstvene, humanitarne itd. dejavnosti«:
– okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje izvajalcev programov na zgoraj navedenem področju Javnega razpisa: 4.000,00 EUR.
5. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva, dodeljena na
podlagi tega Javnega razpisa, morajo biti za odobrene
namene porabljena v proračunskem letu 2020 oziroma
v zakonskih plačilnih rokih in v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Merila za izbor in sofinanciranje programov
Izvajalci in programi bodo izbrani in sofinancirani
na podlagi 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). Finančna
sredstva se bodo izvajalcem dodelila na podlagi javnega
razpisa in v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi za tekoče proračunsko leto.
Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk,
skladno z razpisnimi obsegi finančnih sredstev (točka 2).
Za izvajalce programa, ki imajo status nevladne
organizacije v javnem interesu v skladu z zakonom,
ki ureja status nevladne organizacije v javnem interesu, veljajo smiselna določila Odloka in tega Javnega
razpisa.
Merila in kriteriji za vrednotenje vlog izvajalcev programov, ki kandidirajo v okviru tega Javnega razpisa:
I. Število aktivnih članov izvajalca programa v tekočem letu, ki imajo stalno bivališče v Občini Divača
– upošteva se število članov na dan prijave na Javni
razpis, ki aktivno delujejo
Število aktivnih članov
iz Občine Divača
do 5
od 6 do 10
od 11 do 20
od 21 do 30
nad 31
nad 50

Število točk
5
10
15
20
30
40
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II. Struktura članstva v tekočem letu – upošteva se
starostna struktura aktivnih članov na dan prijave na
Javni razpis (ne glede na kraj bivanja)
Starost članov
75 % aktivnih članov
v starosti do 26 let
50 % aktivnih članov
v starosti do 26 let

Število točk
50
25

III. Sedež izvajalca programa (društva, organizacije) v Občini Divača – upošteva se kraj sedeža v tekočem
letu (glede na dan prijave na javni razpis)
Sedež izvajalca programa
Sedež izvajalca programa
je v Občini Divača

Število točk
20

IV. Delovanje izvajalca programa v preteklem letu
Potek aktivnosti
v preteklem letu
Aktivnosti so potekale vsaj
1-krat tedensko vsaj
7 mesecev v letu
Aktivnosti so potekale vsaj
1-krat mesečno vsaj
9 mesecev v letu
Aktivnosti so potekale vsaj
1-krat letno

Število točk
40
20
10

V. Delovanje izvajalca programa v javnem interesu
Izvajalec programa ima
pridobljen status društva
v javnem interesu

Število točk
25

VI. Promocija izvajalca programa in Občine Divača
Način promocije
Aktivnosti izvajalca
programa so bile
v preteklem letu izvedene
vsaj 1-krat letno na
območju Občine Divača
Aktivnosti izvajalca
programa so bile
v preteklem letu namenjene
vsaj 3-krat v koledarskem
letu celotni zainteresirani
javnosti
Program izvajalca
pripomore k večji
prepoznavnosti Občine
Divača v širšem prostoru
Izvajalec programa ima
izdelano in ažurirano
spletno stran z objavo
logotipa Občine Divača kot
sofinancerja programa

Število točk
50

10

10

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 uveljavite neprogramskih
stroškov so tisti izvajalci, ki so v okviru Javnega razpisa
v tekočem letu izbrani za izvajalce programov, na katere
se Javni razpis nanaša in izpolnjujejo razpisne pogoje in
imajo sedež ali sedež enote (podružnice) v Občini Diva-

ča ter na območju Občine Divača razpolagajo z ustreznimi prostori, v katerih izvajajo svojo dejavnost.
Neprogramski stroški se lahko uveljavljajo in priznajo le za uporabo objektov oziroma prostorov za dejavnost izvajalcev, ki se nahajajo v Občini Divača.
Upravičeni neprogramski stroški ne smejo biti zajeti 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 programa za izvajanje dejavnosti;
3. stroški porabe električne energije za objekt oziroma 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 dejavnosti.
Pri povračilu neprogramskih stroškov se upošteva
maksimalno do 80 % vrednosti izdanega računa skupaj
z DDV-jem. Upoštevajo se računi za obdobje tekočega
leta, na katerega se nanaša Javni razpis.
Za obdobje meseca novembra in decembra tekočega leta se v postopku vrednotenja upošteva ocena
stroškov vlagatelja za mesec november in december.
Strokovna komisija presodi o upravičenosti priznavanja
višine ocene stroškov. Procentualno višino subvencioniranja stroškov določi komisija glede na razpoložljiva
proračunska sredstva in višino prejetih priznanih računov vlagateljev.
Postopek uveljavljanja neprogramskih stroškov se
določi v razpisni dokumentaciji. Stroški vzdrževalnih in
investicijskih del niso upravičeni stroški neprogramskih
stroškov.
7. Sodelovanje na Javnem razpisu
Skladno s Pravilnikom so upravičeni vlagatelji, ki
na Javni razpis vložijo vlogo za 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 vključuje 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
humanitarni, 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 povezovanje, druženje in uveljavljanje interesov ljudi istega
stanu oziroma poklica.
Programi društev, sofinancirani na podlagi Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in
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celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača,
Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana, niso predmet sofinanciranj na podlagi prijave na ta Javni razpis, izveden
na podlagi Pravilnika.
Sredstva, dodeljena na podlagi tega Javnega razpisa, niso namenjena aktivnostim političnih strank.
8. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
Pravico do sofinanciranja programov imajo na podlagi Javnega razpisa izbrani izvajalci, če izpolnjujejo
naslednje pogoje:
1. da so registrirani po veljavni zakonodaji in delujejo najmanj eno leto na dan prijave na Javni razpis;
2. da imajo sedež na območju Občine Divača oziroma 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 območju 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 udeležencih v posameznem programu;
4. da imajo zagotovljene materialne, prostorske,
kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih 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 podatke
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 oziroma Javnega razpisa.
9. Razpisna dokumentacija
Izvajalci razpisnih programov morajo oddati vlogo
na predpisanih obrazcih in priložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci. Razpisna dokumentacija
zajema besedilo Javnega razpisa, prijavne obrazce,
navodila za izpolnitev prijave na Javni razpis, vzorec
zahtevanih izjav, vzorec pogodbe o sofinanciranju programov, merila in kriterije za vrednotenje programov.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji 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 vlagateljem,
na osnovi njihove izražene zahteve, v času razpisnega
roka pošlje razpisno dokumentacijo.
10. Oddaja in 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 podpisana in žigosana vsaj na mestih,
kjer je to zahtevano.
Vloga 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: »ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV, KI SO V ŠIRŠEM INTERESU IN NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV 2020
– NE ODPIRAJ«.
Na ovitku mora biti navedba vlagatelja: naziv in
naslov (sedež).

Izvajalci programov, v okviru katerih deluje več sekcij oziroma podskupin, lahko na javnem razpisu sodelujejo z eno prijavo.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi
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.
Za prepozno se šteje celotna vloga in/ali del vloge, 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 vloge, 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 vlogi na Javni razpis kršitve
pri napačno in neresnično navedenih podatkih, jo izloči
iz Javnega razpisa in je ne obravnava. Taka vloga se
s sklepom zavrže. Komisija v postopku obravnave vloge
samostojno presoja in odloča o posamezni vlogi, pri čemer lahko upošteva specifike posamezne vloge.
11. 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.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Postopek Javnega razpisa vodi komisija, ki jo
s sklepom 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
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zavržejo. Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva sprejete odločitve
o sofinanciranju.
Odločitev se izda v obliki sklepa. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih
bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja odobrenih
proračunskih sredstev iz naslova tega Javnega razpisa.
13. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in
pojasnil: Občinska uprava Občine Divača, Romana
Derenčin; tel. 05/73-10-930; e-naslov: romana.derencin@divaca.si. Informacije in pojasnila lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine Divača.
14. Postopek Javnega 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
Ob-1851/20
Občina Velike Lašče objavlja na podlagi Odloka
o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2020 (Uradni
list RS, št. 81/19) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče za programsko obdobje 2015–2020 (Uradno glasilo
Občine Velike Lašče, št. 4/15, 5/15 in Uradni list RS,
št. 48/19)
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče
v letu 2020
Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih
sredstev iz občinskega proračuna za naslednje ukrepe:
I. Naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
II. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
III. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko
dejavnost na kmetiji
IV. Pomoč za gradnjo in obnovo gozdnih vlak
V. Podpora za tekoče poslovanje v primarni kmetijski proizvodnji
VI. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
Višina sredstev za naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, pomoč
za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, podporo za tekoče poslovanje v primarni kmetijski
proizvodnji in štipendiranje bodočih nosilcev kmetij je
skupno 45.000 eurov. Višina sredstev za urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov ter za pomoč za gradnjo in
obnovo gozdnih vlak je skupno 15.000 eurov.
I. Naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
1. Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma
katerih naložba se izvaja na območju občine;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje oprav
ljajo na najmanj 4 ha kmetijskih površin v lasti ali zakupu, ki ležijo na območju občine;
– na kmetijskem gospodarstvu redijo najmanj 4 GVŽ.
2. Upravičeni stroški:
– gradnja, nakup ali izboljšanje nepremičnin, pri čemer je kupljeno zemljišče upravičeno le do 10 % skupnih
upravičenih stroškov zadevne dejavnosti,

– nakup mehanizacije in opreme (rabljene ali nove)
do tržne vrednosti sredstev,
– splošni stroški na področju izdatkov iz prve in druge alineje, kot so plačila za storitve arhitektov, inženirjev
in svetovalcev, plačila za storitve svetovanja z zvezi
z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za
študije izvedljivosti; študije izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate
niso nastali nobeni odhodki v okviru naložb iz prve in
druge alineje,
– pridobitev ali razvoj računalniške programske
opreme ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic
in blagovnih znamk.
Pomoč se ne dodeli za:
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in
letnih rastlin,
– zasaditev letnih rastlin,
– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– nakup živali,
– naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije,
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami, kot
so marža zakupodajalca, stroški refinanciranja obresti,
režijski stroški in stroški zavarovanja,
– obratna sredstva.
3. Višina pomoči je:
– 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih
gospodarstvih za preureditev hlevov in hlevskih izpustov
za živalim prijazno rejo, pri čemer DDV ni upravičen
strošek;
– 30 % upravičenih stroškov za nakup traktorskih
pnevmatik za en registriran traktor na kmetijsko gospodarstvo, pri čemer DDV ni upravičen strošek;
– 15 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih
gospodarstvih za vse ostale naložbe, pri čemer DDV ni
upravičen strošek.
Najvišji skupni znesek pomoči za naložbe na kmetijskem gospodarstvu iz tega ukrepa lahko znaša največ
3.000 eurov na leto na kmetijsko gospodarstvo. Znesek
pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo
presegli skupni znesek de minimis pomoči v kmetijskem
sektorju.
4. Sofinancirale se bodo naložbe z datumom računa od 1. 1. 2020 dalje. Naložbe morajo biti izvedene na
območju Občine Velike Lašče in se ohraniti vsaj dve leti.
5. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev
glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.
6. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca priložiti vsa dokazila in izjave, navedene v obrazcu.
II. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
1. Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo
na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja
na območju občine in dejavnost primarne kmetijske pro
izvodnje opravljajo na najmanj 2 ha kmetijskih površin
v lasti ali zakupu.
2. Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zem
ljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo (fiksne in premične ograje, mreže
za pašo živali, pašni aparati);
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za
živino.
3. Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških,
kadar so upravičeni do sofinanciranja,
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– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– kopija katastrskega načrta,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe
v primeru zakupa zemljišča,
– sredstva se dodelijo za novogradnjo pašnika ali
za obnovo pašnika.
4. Višina pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov nezahtevne agromelioracije, pri čemer DDV ni upravičen strošek;
– do 50 % upravičenih stroškov za ureditev pašnika
in opreme za ureditev napajališč za živino, pri čemer
DDV ni upravičen strošek;
– najvišji skupni znesek za naložbo na kmetijskem gospodarstvu iz tega ukrepa lahko znaša največ 1.000 eurov na leto na kmetijsko gospodarstvo za
nezahtevne agromelioracije in 2.000 eurov na leto na
kmetijsko gospodarstvo za ureditev pašnika;
– znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči
v kmetijskem sektorju.
5. Sofinancirali se bodo upravičeni stroški z datumom računa od 1. 1. 2020 dalje.
6. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev
glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.
7. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca priložiti vsa dokazila in izjave, navedene v obrazcu.
III. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko
dejavnost na kmetiji
1. Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma
z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in
naložbo na območju občine.
2. Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih pro
izvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter ne
kmetijske dejavnosti na kmetiji;
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, če upravičenec
pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let
po zaključeni naložbi;
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno;
– projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter
dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom
stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
4. Višina pomoči je:
– do 30 % upravičenih stroškov za naložbe na področju predelave mleka in mesa, pri čemer DDV ni
upravičen strošek;
– do 15 % upravičenih stroškov za ostale naložbe,
pri čemer DDV ni upravičen strošek.
Najvišji skupni znesek pomoči za naložbe na kmetijskem gospodarstvu iz tega ukrepa lahko znaša največ
3.000 eurov na leto na kmetijsko gospodarstvo. Znesek
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pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo
presegli skupni znesek de minimis pomoči po Uredbi
Komisije (EU) št. 1407/2013.
Sofinancirale se bodo naložbe z datumom računa
od 1. 1. 2020 dalje. Naložbe morajo biti izvedene na
območju Občine Velike Lašče in se ohraniti vsaj dve leti.
5. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev
glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.
IV. Pomoč za gradnjo in obnovo gozdnih vlak
1. Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, z območja Občine Velike Lašče, ki imajo v lasti najmanj 2 ha
gozdnih zemljišč na območju občine.
2. Upravičeni stroški:
– delo z bagrom ali rovokopačem (žlica ali udarno
kladivo), nasipni material.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– elaborat gozdnih vlak s strani Zavoda za gozdove
Slovenije,
– soglasja vseh lastnikov gozdnih parcel, prek katerih poteka gozdna vlaka,
– predračun stroškov.
4. Višina pomoči: do 50 % upravičenih stroškov.
Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči za izvedbo
tega ukrepa je 500 eurov na lastnika gozda oziroma
kmetijsko gospodarstvo na leto, ne glede na določilo iz
prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013.
Sofinancirali se bodo upravičeni stroški z datumom
računa od 1. 1. 2020 dalje.
Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.
5. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca priložiti vsa dokazila in izjave, navedene v obrazcu.
V. Podpora za tekoče poslovanje v primarni kmetijski proizvodnji
1. Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo
na območju občine.
2. Upravičeni stroški:
– stroški storitev za dobrobit in zdravstveno varstvo
živali (koprološke preiskave pri govedu in drobnici, serološke preiskave in kontrola uvoženega semena goveda
in drobnice na prisotnost virusnih bolezni, ki niso zajete
v nacionalnih ukrepih);
– stroški genomskih testov;
– stroški nabave semena genetsko visoko produktivnih živali (osemenjevanje z biki mesnih pasem šarole,
limuzin, aberdin angus);
– stroški ukrepov na področju biovarnosti.
3. Višina pomoči: do 50 % upravičenih stroškov, pri
čemer DDV ni upravičen strošek. Znesek pomoči se
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skup
ni znesek de minimis v kmetijskem sektorju.
Sofinancirali se bodo upravičeni stroški z datumom
računa od 1. 1. 2020 dalje.
Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.
4. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca priložiti vsa dokazila in izjave, navedene v obrazcu.
VI. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
1. Upravičenci do pomoči so udeleženci izobraževanja kmetijskih programov, ki so predvideni za nasled
nike kmetij.
2. Višina pomoči do 500 eurov/dijaka ali študenta
v tekočem letu.
Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.
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3. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca priložiti vsa dokazila in izjave, navedene v obrazcu.
Razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike Lašče in na spletni strani www.velike-lasce.si. Prijave
je treba oddati po elektronski pošti na naslov obcina.velike-lasce@siol.net ali s priporočeno pošiljko na naslov
Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
Na razpisu ne morejo kandidirati prosilci, ki nimajo
poravnanih obveznosti do Občine Velike Lašče ali so
v sodnem sporu z Občino Velike Lašče. Vloge bodo
obravnavane v roku 45 dni po prejetju vloge. Prosilci
bodo o odobritvi vlog obveščeni v 30 dneh po obravnavi
vlog. Sredstva se dodeljujejo do porabe, zadnji rok za
oddajo vlog je 30. 11. 2020.
Vse potrebne informacije dobite na Občini Velike
Lašče (Jerica Tomšič Lušin, tel. 78-10-369, jerica.tomsic-lusin@velike-lasce.si).
Občina Velike Lašče
Ob-1852/20
Občina Velike Lašče objavlja na podlagi Odloka
o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2020 (Uradni
list RS, št. 81/19) in Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 4/15, Uradni
list RS, št. 48/19)
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Velike Lašče v letu 2020
Upravičenci do sredstev za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva so:
– gospodarske družbe, ki se po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe, razvrščajo na mikro in majhne
družbe,
– fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika posameznika, ki se razvrščajo na mikro in majhne podjetnike,
– registrirani sobodajalci.
Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja,
navedena v 4. členu Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče
(Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 4/15, 48/19).
Predmet javnega razpisa je:
I. Sofinanciranje naložb v malo gospodarstvo
II. Nepovratna sredstva za odpiranje novih delovnih mest
III. Promocijske aktivnosti na področju malega gospodarstva
IV. Spodbujanje sobodajstva
Višina sredstev za sofinanciranje naložb v malo
gospodarstvo in dodeljevanje nepovratnih sredstev za
odpiranje novih delovnih mest je skupno 55.600 eurov,
višina sredstev za promocijske aktivnosti na področju
malega gospodarstva je 2.400 eurov, višina sredstev za
spodbujanje sobodajstva je 12.000 eurov.
I. Sofinanciranje naložb v malo gospodarstvo
1. Upravičeni stroški:
– nakup zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
vezano na novo investicijo na območju Občine Velike
Lašče,
– investicije v komunalno in infrastrukturno oprem
ljanje zemljišča,
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih
prostorov na območju občine,

– nakup strojev in opreme,
– nakup patentov, licenc, izumov, tehničnih izboljšav ter blagovnih znamk.
Investicija v izgradnjo ali obnovo objektov se mora
za namen pridobitve sredstev ohraniti v Občini Velike
Lašče vsaj pet let po njenem zaključku, investicija v nakup nove strojne opreme in licenc pa vsaj dve leti.
2. Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev, najvišji delež pomoči znaša do 15 % upravičenih stroškov investicije (brez DDV). Maksimalna višina
pomoči na posameznega upravičenca je 4.000 eurov
letno.
Sofinanciranje velja za vse investicije z datumom
računa od 1. 1. 2020 dalje.
3. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno
dokumentacijo:
– pravnomočno upravno dovoljenje za gradnjo,
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dejavnosti,
– pisno izjavo o:
– že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za iste upravičene
stroške.
4. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev
glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.
II. Nepovratna sredstva za odpiranje novih delovnih mest
1. Ukrep je namenjen sofinanciranju odpiranja novih
delovnih mest – samozaposlitev in dodatnih zaposlitev.
Pogoji za pridobitev sredstev sofinanciranja samozaposlitve:
– samozaposlitev mora biti prijavljena s sedežem in
poslovanjem v Občini Velike Lašče,
– neprekinjena zaposlitev najmanj 24 mesecev.
Pogoji za pridobitev sredstev sofinanciranja dodatne zaposlitve:
– sklenjena pogodba o zaposlitvi za polni delovni
čas,
– potrjen obrazec M1 o prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje,
– na novo odprto delovno mesto je zaposlena oseba
s stalnim bivališčem na območju Občine Velike Lašče,
– zaposlitev mora biti prijavljena s sedežem in poslovanjem v Občini Velike Lašče,
– neprekinjena zaposlitev najmanj 24 mesecev,
– brezposelna oseba, ki se zaposluje, ni imela zad
nje zaposlitve pri upravičencu ali njegovih povezanih
družbah.
2. Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev v enkratnem znesku 1.000,00 eurov na posamezno novo zaposlitev za samozaposlitve in nove
zaposlitve, sklenjene od 1. 1. 2020 dalje.
3. Vlogi je potrebno poleg izpolnjenega obrazca
priložiti vsa dokazila, navedena v obrazcu.
4. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev
glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.
III. Promocijske aktivnosti na področju malega gospodarstva
1. Ukrep je namenjen sodelovanju podjetij in podjetnikov na sejmih, razstavah, konferencah doma in
v tujini ali organizaciji samostojnih predstavitev z namenom, da se predstavijo potencialnim kupcem z izdelki
in storitvami.
Občina bo sofinancirala do 50 % upravičenih stroškov najetja, postavitve in delovanja stojnice oziroma
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največ do 800 eurov za izvedeno aktivnost na upravičenca. Podjetniki so upravičeni do sofinanciranja ene
promocijske aktivnosti letno. Upravičeni stroški so stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice, stroški promocijskega materiala ter potni stroški udeležencev na
sejmu.
2. Sofinancirajo se promocijske aktivnosti od 1. 1.
2020 dalje.
3. Vlogi je potrebno priložiti fotokopije računov in
dokazil o plačilu računov ter poročilo o izvedenem projektu.
4. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev
glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.
IV. Spodbujanje sobodajstva
1. Upravičenci so samostojni podjetniki ter mikro
in male gospodarske družbe registrirane po Zakonu
o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki imajo registrirano
dejavnost oddajanja turističnih nastanitvenih zmogljivosti in registrirani sobodajalci, ki so vpisani v Registru
nastanitvenih obratov.
2. Upravičeni stroški:
– stroški gradbenih in obrtniških del za ureditev prostorov in zunanje ureditve prostorov, namenjenih oddaji,
– stroški opreme, ki je potrebna in neposredno povezana z opravljanjem turističnih nastanitvenih zmog
ljivosti,
– stroški promocijskih aktivnosti.
Stroški drobnega inventarja niso predmet sofinanciranja.
3. Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev, najvišji delež pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov investicije (brez DDV). Maksimalna višina
pomoči na posameznega upravičenca je 4.000 eurov
letno.
Sofinanciranje velja za vse investicije z datumom
računa od 1. 1. 2020 dalje.
4. Pogoji za pridobitev sredstev sofinanciranja:
– dejavnost, za katero prijavitelj pridobi sredstva
po tem pravilniku, se mora opravljati vsaj še 2 leti po
zaključeni investiciji,
– poravnana turistična taksa v preteklem koledarskem letu,
– naložba se mora izvesti na območju Občine Velike Lašče in se ohraniti vsaj 2 leti po njenem zaključku,
– naložbe morajo biti izvedene v skladu z veljavno
zakonodajo (pridobljena ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti).
5. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno
dokumentacijo:
– pravnomočno upravno dovoljenje za gradnjo,
– predračune ali račune za nakup opreme oziroma predračune ali račune za izvedbo del,
– dokazila o registraciji sobodajalske dejavnosti (priglasitev sobodajalstva za fizične osebe, izpisek
AJPES),
– pisno izjavo o:
– že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za iste upravičene
stroške.
6. Sredstva se bodo dodelila do porabe sredstev
glede na datum prejema oziroma oddaje vloge.
Razpisna dokumentacija je na voljo na Občini
Velike Lašče in na spletni strani www.velike-lasce.si.
Prijave je treba oddati po elektronski pošti na naslov
obcina.velike-lasce@siol.net ali s priporočeno pošiljko
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na naslov Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315
Velike Lašče.
Na razpisu ne morejo kandidirati prosilci, ki nimajo
poravnanih obveznosti do Občine Velike Lašče ali so
v sodnem sporu z Občino Velike Lašče. Vloge bodo
obravnavane v roku 45 dni po prejetju vloge. Prosilci
bodo o odobritvi vlog obveščeni v 30 dneh po obravnavi
vlog. Sredstva se dodeljujejo do porabe, zadnji rok za
oddajo vlog je 30. 11. 2020.
Vse potrebne informacije dobite na Občini Velike
Lašče (Jerica Tomšič Lušin, tel. 78-10-369, jerica.tomsic-lusin@velike-lasce.si).
Občina Velike Lašče
Št. 302-0002/2020

Ob-1856/20

Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne
mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 55/15 –
v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka o proračunu Občine
Tolmin za leto 2020 (Uradni list RS, št. 25/19) in mnenja
o skladnosti sheme »de minimis« pomoči Ministrstva za
finance, št. M001-5881455-2015 z dne 16. julija 2015,
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, objavlja
javni razpis
za dodelitev kreditov s subvencionirano
obrestno mero za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Tolmin v letu 2020
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa so sredstva Abanke d.d. in Nove kreditne banke
Maribor d.d. (v nadaljnjem besedilu: banka) in proračunska sredstva Občine Tolmin, namenjena dodeljevanju
dolgoročnih kreditov za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Tolmin, za katere bo Občina
Tolmin v letu 2020 subvencionirala obrestno mero (v
nadaljevanju: krediti, kreditna sredstva).
II. Nameni, upravičeni stroški, upravičenci, pogoji in
merila za dodelitev kreditov
II.1. Nameni in upravičeni stroški, za katere se krediti dodeljujejo:
Krediti se dodeljujejo za materialne investicije in
za financiranje trajnih obratnih sredstev (v nadaljnjem
besedilu: projekt) na področju malega gospodarstva, in
sicer za naslednje upravičene stroške:
– stroški nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, gradnje in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov,
– stroški nakupa opreme in strojev,
– stroški nakupa materiala, trgovskega blaga in storitev,
– davek na dodano vrednost za stroške iz prej navedenih alinej, če ni povračljiv.
Upravičeni so zgoraj našteti stroški, nastali v obdobju od 1. januarja 2020 do vključno 23. decembra 2020.
II.2. Upravičenci do dodelitve kreditov:
Do dodelitve kreditov po tem javnem razpisu je
upravičeno:
– mikro podjetje,
– malo podjetje in
– samostojni podjetnik posameznik,
ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in je v skladu
z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, organiziran
kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik po-
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sameznik (v nadaljnjem besedilu: podjetje, upravičenec). Za opredelitev velikosti podjetja se uporabljajo
določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014
z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov
107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014,
str. 70; v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU),
kot sledi:
– mikro podjetje je podjetje, ki ima manj kot deset
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto,
ki ne presega dva milijona evrov;
– malo podjetje je podjetje, ki ima manj kot petdeset
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto,
ki ne presega deset milijonov evrov.
Za določitev podatkov o podjetju, ki ima partnerska
podjetja ali povezana podjetja, se upoštevajo določbe
6. člena Priloge I Uredbe 651/2014/EU.
Do dodelitve kreditov po tem razpisu ni upravičeno
podjetje, dejavno na vsaj enem od naslednjih področij:
– ribištvo in akvakultura, kakor ju zajema Uredba
Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999
o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode
iz ribogojstva (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2000, str. 22);
– primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije,
če je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje,
ali, če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce.
II.3. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za dodelitev
kredita:
1. Do dodelitve kredita je upravičeno podjetje, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima registriran sedež, podružnico ali poslovno
enoto na območju Občine Tolmin,
– ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči ali pomoči de minimis,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– ima poravnane vse davke in prispevke,
– ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
2. Projekt, za katerega se dodeljuje kredit, mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– projekt se izvaja na območju Občine Tolmin,
– projekt se je začel izvajati 1. januarja 2020 ali
kasneje,
– finančna konstrukcija projekta je zaprta, pri čemer
podjetje najmanj 25 % stroškov projekta pokriva z lastnimi viri sredstev.
3. Subvencija obrestne mere za kredite, odobrene
na podlagi tega razpisa, predstavlja pomoč po pravilu
de minimis, ki se dodeljuje v skladu z Uredbo 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 (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013,
str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU) (v
nadaljnjem besedilu: pomoč de minimis).
Pomoč de minimis se lahko dodeli, če izpolnjuje
naslednje pogoje:
– skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen enotnemu podjetju, ne bo presegel 200.000 evrov v katerem
koli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali
namen pomoči in ne glede na to, iz katerih javnih virov
je pomoč dodeljena;
– skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen enotnemu podjetju, ki deluje v komercialnem cestnem tovor-
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nem prevozu, ne bo presegel 100.000 evrov v katerem
koli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali
namen pomoči in ne glede na to, iz katerih javnih virov
je pomoč dodeljena;
– pomoč de minimis ne sme kumulirati z državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi
se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost
pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali
sklepu Komisije;
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012
z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena (UL L št. 114 z dne 26. 4. 2012, str. 8),
do zgornje meje, določene v zadnje navedeni uredbi;
– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo
1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do
ustrezne zgornje meje iz prve oziroma druge alineje
tega odstavka;
– z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne sme
biti presežena zgornja meja pomoči de minimis in intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
Skladno z Uredbo 1407/2013/EU enotno podjetje
pomeni vsa podjetja, ki so med seboj vsaj v enem od
naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev
ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega
podjetja.
Kot enotno podjetje štejejo tudi podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prej navedenih štirih alinej medsebojno povezana prek enega ali več drugih podjetij.
II.4. Omejitve pri dodelitvi kreditov:
– Kredit ne sme biti namenjen izvozu ali z izvozom
povezani dejavnosti v tretje države ali države članice,
kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo.
– Dodelitev kredita ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
– Kredit ne sme biti namenjen za nabavo vozil za
cestni prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni
cestni tovorni prevoz.
– Kredit ne sme biti namenjen poplačilu že obstoječih posojil ali leasing pogodb podjetja.
II.5. Merila za dodelitev kreditov:
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje in bodo skladne z nameni in upravičenimi stroški,
določenimi v tem javnem razpisu (tj. vse pravno formalno ustrezne vloge), bo Komisija za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin (v nadaljevanju:
komisija) ocenila na podlagi naslednjih meril:
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Merilo

Število možnih točk

Prispevek projekta k ohranjanju/odpiranju delovnih mest
Lastna sredstva podjetja pri financiranju projekta
Neposredni učinek projekta na proizvodne procese podjetja in na njihove
izdelke/storitve
Vpliv projekta na okolje
Prejeta pomoč de minimis iz občinskega proračuna na podlagi javnih razpisov za
dodeljevanje kreditov s subvencionirano obrestno mero malemu gospodarstvu
v obdobju 2014–2019
SKUPAJ

Natančneje razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
III. Višina razpoložljivih sredstev: sredstva proračuna Občine Tolmin, namenjena subvenciji obrestne mere
v letu 2020, znašajo 60.000,00 EUR in so zagotovljena na proračunski postavki 041401 »Subvencioniranje
obrestnih mer malemu gospodarstvu«.
IV. Kreditni pogoji
Krediti se dodeljujejo pod naslednjimi pogoji:
Letna obrestna mera za kreditojemalce:
EURIBOR (6 mesečni) + 0,00 odstotna točka letno,
subvencija je že vključena.
Doba vračanja kredita:
– Krediti se za materialne investicije dodeljujejo
z dobo vračanja najmanj tri do največ deset let.
– Krediti, namenjeni financiranju trajnih obratnih
sredstev, se dodeljujejo z dobo vračanja najmanj eno
do največ tri leta.
Najvišji znesek kredita:
– Krediti se za materialne investicije dodeljujejo
največ v višini 70 % predračunske vrednosti upravičenih
stroškov investicije.
– Krediti se za financiranje trajnih obratnih sredstev
dodeljujejo največ v višini 70 % predračunske vrednosti
upravičenih stroškov obratnih sredstev.
– Ne glede na določbi iz prejšnjih dveh alinej, podjetje v letu 2020 lahko pridobi kredite za materialne
investicije največ do skupne višine sto petdeset tisoč
evrov in za financiranje trajnih obratnih sredstev največ
do skupne višine petdeset tisoč evrov.
Način vračila kredita:
Kredit (glavnica) se odplačuje v mesečnih obrokih,
skladno s podpisano kreditno pogodbo. Moratorija na
vračilo kredita ni. Predčasno odplačilo kredita, namenjenega financiranju trajnih obratnih sredstev, ni možno.
Obračun in plačilo obresti:
Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
Zavarovanje kredita:
Način zavarovanja kredita za vsak posamezen
primer določi banka po dogovoru s kreditojemalcem,
v odvisnosti od ocenjene tveganosti projekta in bonitete
komitenta ter upoštevaje bančno prakso. Možni načini
zavarovanja kredita so:
– hipoteka,
– depozit,
– poroštvo zavarovalnice,
– z dvema kreditno sposobnima porokoma,
– drugo.
Vsi stroški zavarovanja kredita bremenijo kreditojemalca.
Rok koriščenja kredita:
Kreditojemalec lahko odobren kredit, na podlagi predložitve ustrezne dokumentacije, črpa od dneva sklenitve kreditne pogodbe do vključno 23. decembra 2020.
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Način koriščenja kredita:
Koriščenje kredita je dokumentarno, po predložitvi
ustreznih dokazil (predračuni, računi, ponudbe, situacije,
pogodbe ipd.), na podlagi katerih bo zagotovljena namenskost koriščenja odobrenih kreditnih sredstev.
Možna je tudi refundacija že nastalih upravičenih
stroškov materialnih investicij oziroma financiranj trajnih
obratnih sredstev pod pogojem, da se le-ta niso začela
izvajati pred 1. januarjem 2020. V tem primeru mora kreditojemalec banki poleg ustreznih dokazil (predračuni,
računi, ponudbe, situacije, pogodbe ipd.) predložiti tudi
pripadajoča dokazila o plačilu le-teh.
Nadomestila in stroški za opravljene storitve, ki
bremenijo kreditojemalca:
Nadomestila in drugi stroški kredita, ki bremenijo
kreditojemalca (nadomestilo za odobritev kredita, nadomestilo za vodenje kredita, nadomestilo za rezervacijo
neporabljenega dela kredita, nadomestilo za predčasno
odplačilo kredita, druga nadomestila in stroški), se določijo v skladu s tarifo banke.
Komitentstvo kreditojemalca pri banki ni pogoj za
dodelitev kredita.
V. Vsebina vloge in rok(i) za prijavo
Vloga za prijavo na javni razpis obsega predpisane
prijavne obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in sicer:
– Obrazec 1: »Podatki o podjetju«,
– Obrazec 2: »Podatki o investiciji/financiranju
obratnih sredstev«,
– Obrazec 3: »Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji«,
– Obrazec 4: »Izjava o kumulaciji pomoči«,
– Obrazec 5: »Izjava o povezanih podjetjih«,
– Obrazec 6: »Izjava o združitvi ali pripojitvi podjetja
in razdružitvi podjetja«.
Vlogi mora vlagatelj priložiti priloge in dokazila, ki so
navedena v razpisni dokumentaciji, in sicer na seznamu
»Dokumentacija za odobritev kredita«.
Razpisno dokumentacijo, skupaj s predpisanimi
prijavnimi obrazci in seznamom zahtevane dokumentacije za odobritev kredita, lahko zainteresirani vlagatelji od dneva objave javnega razpisa dalje v času uradnih ur dvignejo v tajništvu Občine Tolmin, Ulica padlih
borcev 2, Tolmin. Razpisna dokumentacija je dostopna
tudi na spletni strani Občine Tolmin, http://www.tolmin.si.
Izpolnjene in podpisane prijavne obrazce skupaj
z zahtevanimi prilogami morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno na naslov: Občina
Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, in sicer za investicije
z oznako »Ne odpiraj, prijava na javni razpis – Subvencioniranje obresti MG 2020 – investicija«, oziroma za
obratna sredstva z oznako »Ne odpiraj, prijava na javni
razpis – Subvencioniranje obresti MG 2020 – obratna
sredstva«, in opremljene z naslovom pošiljatelja.
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V primeru, da vlagatelj zaproša za dodelitev kredita
za namen investiranja in za namen financiranja obratnih
sredstev istočasno, mora pripraviti in oddati ločeni vlogi,
in sicer posebej za del, ki se nanaša na investicijo, in
posebej za del, ki se nanaša na obratna sredstva.
Vloge morajo biti, ne glede na način vložitve, na Občino Tolmin predložene v razpisnem roku, ki začne teči
z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, in je odprt do porabe razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih subvenciji obrestne mere
v letu 2020, oziroma do zadnjega roka za oddajo vloge,
tj. do vključno petka, 20. novembra 2020, do 11. ure.
VI. Obdelava vlog
Komisija bo prispele vloge odpirala na seji, oprav
ljeni v roku osem dni po preteku posameznega vmesnega roka oziroma zadnjega roka za vložitev vlog. Na
posamezni seji bo komisija odprla vloge, ki bodo na
Občino Tolmin prispele (velja pravilo dospetja) do izteka
posameznega (vmesnega oziroma zadnjega) roka za
vložitev vlog.
Posamezni vmesni roki za oddajo vloge so:
– zadnji delovni dan v mesecu aprilu 2020, do
11. ure,
– zadnji delovni dan v mesecu maju 2020, do
11. ure,
– zadnji delovni dan v mesecu juniju 2020, do
11. ure,
– zadnji delovni dan v mesecu juliju 2020, do
11. ure,
– zadnji delovni dan v mesecu avgustu 2020, do
11. ure,
– zadnji delovni dan v mesecu septembru 2020,
do 11. ure,
– zadnji delovni dan v mesecu oktobru 2020, do
11. ure,
zadnji rok za oddajo vloge pa je 20. november 2020,
do 11. ure.
Vloge, ki prispejo po izteku razpisnega roka (to
pomeni po datumu, s katerim bodo razpoložljiva proračunska sredstva porabljena in bo objavljen na spletni
strani Občine Tolmin, oziroma po 20. novembru 2020
od 11. ure dalje), in vloge, vložene v nepravilno oprem
ljenih ovojnicah, se zavržejo. Zavržene bodo tudi vloge, predložene s strani neupravičenega vlagatelja.
Odpirajo se le pravočasno in v pravilno opremljenih ovojnicah prejete vloge, in sicer v vrstnem redu,
kot so bile prejete. Na odpiranju vlog komisija ugotavlja
formalno popolnost vlog. Šteje se, da je vloga formalno
popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge,
določene v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelja, katerega vloga je formalno nepopolna,
komisija v roku osem dni od odpiranja vlog pisno pozove, da vlogo dopolni. Rok za dopolnitev vloge je osem
dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev vloge. Formalno nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v roku za dopolnitev ne dopolni ali jo dopolni neustrezno, se zavrže.
Komisija v roku osem dni od dneva izteka roka
za dopolnitev vlog opravi strokovni pregled formalno
popolnih vlog, v okviru katerega za posamezno vlogo
ugotovi njeno pravno formalno ustreznost. Šteje se, da
je vloga pravno formalno ustrezna, če izpolnjuje pogoje
in je skladna z nameni in upravičenimi stroški, določenimi v tem javnem razpisu. Vloga, ki je pravno formalno
neustrezna, se zavrne.
Vse pravno formalno ustrezne vloge komisija oceni
na podlagi meril, določenih v tem javnem razpisu.
V kolikor razpoložljiva proračunska sredstva za
subvencijo obrestne mere zadoščajo za dodelitev kreditov v celotni zaprošeni višini oziroma, skladno s Pravil-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nikom in IV. točko tega javnega razpisa, najvišji dopustni
višini po vseh pravno formalno ustreznih vlogah, prejetih
do izteka posameznega (vmesnega oziroma zadnjega)
roka za vložitev vlog, se ne glede na doseženo oceno,
razpisana sredstva dodelijo vsem vlagateljem pravno
formalno ustreznih vlog, in sicer po vrstnem redu, kot
so bile vloge prejete, pri čemer se krediti dodelijo v zaprošeni višini oziroma, skladno s Pravilnikom in IV. točko
tega javnega razpisa, najvišji dopustni višini, upoštevaje
pri tem v vlogi navedeno in ustrezno dokumentirano višino upravičenih stroškov.
V kolikor se v okviru postopka ocenjevanja pravno
formalno ustreznih vlog, prejetih do izteka posameznega (vmesnega oziroma zadnjega) roka za vložitev vlog
ugotovi, da razpoložljiva proračunska sredstva za subvencijo obrestne mere ne zadoščajo za dodelitev kreditov na način, opisan v prejšnjem odstavku, se krediti
dodelijo v zaprošeni višini oziroma, skladno s Pravilnikom in IV. točko tega javnega razpisa, najvišji dopustni
višini, upoštevaje pri tem v vlogi navedeno in ustrezno
dokumentirano višino upravičenih stroškov, po pravno
formalno ustreznih vlogah, in sicer po vrstnem redu doseženega števila točk do porabe razpoložljivih sredstev.
V primeru, da dve ali več vlog doseže enako število točk,
ima prednost tista vloga, ki je dosegla višje število točk
po merilu pod zap. št. 1. Če imata dve ali več vlog še
vedno enako število točk, ima prednost tista vloga, ki je
dosegla višje število točk po merilu pod zap. št. 4.
Na podlagi predloga komisije organ občinske uprave, pristojen za gospodarstvo, izda posameznemu vlagatelju sklep, s katerim odloči o dodelitvi ali o nedodelitvi
pomoči de minimis. Vlagateljem bodo sklepi o dodelitvi
ali o nedodelitvi pomoči de minimis izdani v roku največ
trideset dni od dneva odpiranja vlog.
Zoper sklep o dodelitvi ali o nedodelitvi pomoči de
minimis je v osmih dneh od dneva vročitve možna pritožba na župana. Vložena pritožba ne zadrži podpisa
kreditnih pogodb z ostalimi izbranimi upravičenci. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog,
določena v tem javnem razpisu. Župan o pritožbi odloči
v roku osem dni.
Banka bo z upravičenci, katerim bo izdan sklep
o dodelitvi pomoči de minimis, dogovorila ustrezno zavarovanje kredita in, upoštevaje običajno bančno prakso,
sklenila kreditno pogodbo. Banka bo izvajala nadzor
nad porabo in vračanjem dodeljenih kreditnih sredstev,
po potrebi pa tudi nadzor nad njihovo izterjavo. Nadzor
nad namensko porabo dodeljenih kreditnih sredstev,
vključno z dodeljeno pomočjo de minimis, ter izvajanjem
določil kreditne pogodbe bosta opravljala tudi organ občinske uprave, pristojen za gospodarstvo, in komisija.
Upravičenec do kreditnih sredstev in pomoči de minimis po tem javnem razpisu, pri katerem se ugotovi, da:
– kreditnih sredstev delno ali v celoti ni porabil za
namen, za katerega so mu bila dodeljena, ali
– so mu bila kreditna sredstva dodeljena na podlagi
neresničnih navedb v vlogi ali
– je kršil druga določila kreditne pogodbe,
je dolžan vrniti dodeljeno pomoč de minimis v celoti,
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. Upravičenec v teh primerih izgubi tudi pravico do pridobitve
pomoči de minimis po Pravilniku.
VII. Dodatne informacije in pojasnila
Zainteresirani vlagatelji lahko dodatne informacije in
pojasnila v zvezi z javnim razpisom dobijo:
– na Občini Tolmin, kontaktna oseba je Janja Bičič
na tel. 05/381-95-30, ob ponedeljkih, torkih, sredah in

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
petkih med 8. in 11. uro, ali na elektronskem naslovu
janja.bicic@tolmin.si;
– na Novi KBM d.d., Trg maršala Tita 14, Tolmin,
kontaktna oseba je Melita Drole na tel. 05/331-71-42,
vsak delovni dan med 8. in 15.30;
– na Abanki d.d., Poslovalnica Tolmin, Mestni
trg 5, Tolmin, kontaktna oseba je Klavdija Rot na
tel. 05/381-08-13, vsak delovni dan med 8.30 in 12. uro
ter med 14. in 17. uro.
Občina Tolmin
Ob-1864/20
Na osnovi 19. člena Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 29/17) in 9. člena Odloka o sofinanciranju let
nega programa športa v Občini Tolmin (Uradni list RS,
št. 50/18) objavlja Občina Tolmin
javni razpis (JR)
za sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa (LPŠ) v Občini Tolmin v letu 2020
Naročnik: Občina Tolmin, Padlih borcev 2, 5220
Tolmin
Predmet razpisa:
1. Športni programi
2. Športni objekti
3. Razvojne dejavnosti v športu
4. Organiziranost v športu
5. Športne prireditve in promocija športa
Upravičeni izvajalci, pogoji in merila:
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci določeni v drugem odstavku 6. člena Zakona o športu (ZŠpo-1), pravico do sofinanciranja pa pridobijo, če izpolnjujejo pogoje
iz 5. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Tolmin (Odlok) v skladu s Pogoji in merili za sofinanciranje LPŠ v Občini Tolmin za 2020, ki so
priloga razpisne dokumentacije.
Višina sredstev, rok za porabo:
Skupna višina sredstev razpisa: 89.500 EUR.
Zneski sofinanciranja posameznih postavk so določeni v LPŠ v Občini Tolmin za leto 2020.
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Izvajalcem se za izbrane programe v okviru LPŠ
omogoči brezplačna uporaba zunanjih športnih objektov
v lastni Občine Tolmin in športne dvorane (3000 ur po
1/3) po razporedu, ki ga določi upravljalec.
Izbrani programi morajo biti izvedeni in dodeljena
sredstva porabljena v letu 2020.
Način prijave in roki:
Prijave so možne izključno s pomočjo razpisne dokumentacije (obrazcev), ki je objavljena na spletnih straneh Občine Tolmin www.tolmin.si – razpisi in Zavoda
KŠM Tolmin www.ksm.si.
Na osnovi naročila po telefonu ali e-pošti, razpisno dokumentacijo in obrazce dostavimo tudi po navadni pošti ali s povratno e-pošto. Kontakt za naročila
dokumentacije in dodatna pojasnila v zvezi s prijavo
– Branko Velišček: tel. 041/695-675, e-naslov: direktor@ksm.si.
Prijave morajo biti oddane do 16. 5. 2020, priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici z oznako »Ne
odpiraj – Vloga: JR ŠPORT 2020« na naslov: Zavod
KŠM Tolmin, p.p. 80, 5220 Tolmin. Nepravočasne in
nepravilne prijave se ne odpirajo/obravnavajo, nepopolne pa bodo morali vlagatelji dopolniti v 8 dneh od
poziva komisije za izvedbo JR, sicer bodo s sklepom
zavržene.
Odpiranje vlog, izbira izvajalcev in vrednotenje programov:
Odpiranje vlog bo v treh delovnih dneh po roku za
prijave in ne bo javno.
Predlog izbire programov in vrednotenje posameznih vlog v skladu s Pogoji in merili za sofinanciranje
LPŠ v Občini Tolmin za 2020, pripravi komisija za izvedbo JR, ki jo imenuje župan Občine Tolmin.
Odločbe o izbiri izvajalcev in višini sofinanciranja
izda direktor občinske uprave Občine Tolmin, najkasneje
v 60 dneh od datuma odpiranja vlog.
Izbrani izvajalci so dolžni podpisati pogodbo o sofinanciranju izvajanja LPŠ v 8 dneh po dokončnosti odločbe, sicer se šteje, da so odstopili od vloge za sofinanciranje.
Občina Tolmin
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Druge objave
Št. 012-16/2020/19

Ob-1855/20

Na podlagi 9., 10. in 14. člena Zakona o nagradah
in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 93/05 in
79/17) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
objavlja
drugo spremembo
javnega poziva za predlaganje kandidatov za člane
Odbora Republike Slovenije za podelitev nagrad
in priznanj za izjemne dosežke
v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki
jih v Odbor imenuje Vlada Republike Slovenije
Javni poziv za predlaganje kandidatov za člane
Odbora Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in
razvojni dejavnosti, ki jih v Odbor imenuje Vlada Republike Slovenije, objavljen v Uradnem listu RS, št. 10/20
z dne 21. 2. 2020 (v nadaljevanju: javni poziv), ki je bil
v 6. točki prvič spremenjen že s Spremembo Javnega poziva za predlaganje kandidatov za člane Odbora
Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za
izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni
dejavnosti, ki jih v Odbor imenuje Vlada Republike Slovenije, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 31/20 z dne
20. 3. 2020 (v nadaljevanju: prva sprememba javnega
poziva), se v 6. točki ponovno spremeni tako, da se
6. točka na novo glasi:
»6. Predlagatelj mora poleg navedbe podatkov iz
druge in pete točke predložiti tudi najpomembnejše reference kandidata za člana Odbora.
Predlog za članstvo v Odboru predlagatelji posredujejo elektronsko. Elektronsko vlogo z navedbo zadeve »kandidati za člane Odbora za nagrade« pošlje na
e-naslov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
gp.mizs@gov.si. Dokumenti v elektronski vlogi morajo
biti ustrezno podpisani in poskenirani.
Predlog za članstvo v Odboru za nagrade mora
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prejeti do
vključno četrtka, 30. aprila 2020. Predlogi, ki ne prispejo pravočasno in ne bodo pravilno označeni, ne bodo
upoštevani.«.
Pisne in elektronske vloge, ki so že bile na Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport posredovane na javni
poziv oziroma prvo spremembo javnega poziva, bodo upoštevane pri obravnavi in jih ni potrebno pošiljati ponovno.«.
Ostalo besedilo javnega poziva ostaja nespremenjeno.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ob-1858/20
Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije, javnega sklada je na svoji 66. korespondenčni
seji dne 31. 3. 2020 sprejel
spremembe in dopolnitve
programa sofinanciranja zagotavljanja
stanovanjskih enot za starejše osebe
v letih 2017 do 2020,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 59/17
z dne 27. 10. 2017 in št. 17/19 z dne 22. 3. 2019, tako
da se ta spremeni, in sicer:

V besedilo tretje alineje z naslovom Odkupna pravica v okviru 6. točke v poglavju I. Skupna določila se
dodata nova odstavka tako, da se celotno besedilo te
alineje sedaj glasi:
»– Odkupna pravica
Prosilec in SSRS se, kadar gre za projekt sofinanciranja gradnje ali rekonstrukcije oskrbovanih stanovanj,
s pogodbo sklenjeno na podlagi tega razpisa, sočasno
dogovorita o odkupni pravici, na podlagi katere bo prosilec kot lastnik, pod pogoji dogovorjenimi s posebno
pogodbo o odkupni pravici, oskrbovano stanovanje prodal SSRS, kadar bo le-ta uveljavljal odkupno pravico
v interesu ohranjanja namenskosti uporabe programskih sredstev ter ohranitve po programu sofinanciranih
nepremičnin za potrebe izvajanja dejavnosti socialnega
varstva starejših oseb. Odkupna pravica v korist SSRS,
ki velja v primeru posojila za celotno obdobje sofinanciranja, v primeru soinvestitorstva pa za dogovorjeno
obdobje trajanja ter njeno zavarovanje v zemljiški knjigi
bosta bistveni sestavini pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da prosilec za izvedbo investicije pridobiva evropska kohezijska sredstva, odkupna pravica za obdobje, v katerem so prosilci dolžni izkazovati
upravičenost do porabe sredstev evropske kohezijske
politike oziroma dokazovati ustrezno doseganje ciljev
in kazalnikov iz naslova črpanja evropskih sredstev, ne
velja. Odkupna pravica v korist SSRS v teh primerih
velja po preteku ocenjevalnega obdobja, za preostalo
obdobje financiranja.
Za odlog uveljavljanja odkupne pravice, mora prosilec pisno zaprositi SSRS za soglasje. O tem, ali je
prosilec do odloga upravičen, v postopku obravnave
popolne vloge po prejemu vseh relevantnih listin in pojasnil s strani prosilca in morebitnih drugih relevantnih
subjektov ter po strokovni preučitvi s strani strokovnih
služb odloča direktor SSRS.
O uveljavljanju odkupne pravice na predlog prosilca – lastnika, bo po strokovni presoji vloge prosilca
s strani strokovnih služb SSRS na predlog direktorja
SSRS na seji odločal NS SSRS. Prosilci bodo o odločitvi
NS SSRS prejeli dopis z obvestilom o odločitvi, zoper
katero ni možna pritožba, zahteva za vrnitev v prejšnje
stanje ali ugovor.«
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 35430-12/2019-2

Ob-1869/20

Obvestilo
o delnem zaključku Javnega poziva
72SUB-sNESLS19 Nepovratne finančne spodbude
za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih
stavb splošnega družbenega pomena
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja,
da je Javni poziv 72SUB-sNESLS19 Nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (Uradni list
RS, št. 39/19), v delu, ki se nanaša na sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud v skladu s prvim
odstavkom 317. člena EZ-1, ki se zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, za stavbe II. in III. skupine, opredeljene v točki
c) Višina nepovratne finančne spodbude, zaključen, ker
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so zaprošene nepovratne finančne spodbude vlagateljic
presegle razpisana sredstva za navedeni skupini.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-1850/20
Univerza v Ljub
ljani, Fakulteta za strojništvo,
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, na podlagi določb Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami,
popravki in dopolnitvami) in določb Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11 s spremembami, popravki in
dopolnitvami) objavlja razpisno dokumentacijo za
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem poslovnega prostora
za opravljanje gostinskih storitev na Fakulteti
za strojništvo – Ljubljana
I. Splošno
Lastnik prostorov, ki se oddajajo v najem, je Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva
cesta 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: najemodajalec).
Javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu
RS in na spletni strani fakultete http://www.fs.uni-lj.si/,
kjer je dostopna tudi predmetna razpisna dokumentacija.
Zainteresirani ponudniki lahko posredujejo pisna
vprašanja na e-naslov: dekanat@fs.uni-lj.si.
Najemodajalec bo objavljal odgovore na vprašanja
zainteresiranih ponudnikov na svoji spletni strani najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo ponudb.
Odgovorna oseba naročnika za izvedbo razpisa je
doc. dr. Tone Češnovar, tel. 01/47-71-143.
II. Predmet oddaje v najem
Predmet oddaje v najem so delovni prostori v izmeri
298 m² v stavbi na Aškerčevi cesti 6, 1000 Ljubljana, ki
stoji na parcelah št. 21/1 k.o. 1721_01 Gradišče I.
V naravi navedeni prostori predstavljajo razdelilnico hrane v 7. nadstropju zgradbe (kuhinja s tehnološko opremo ter opremljena jedilnica) v obsegu 298 m²,
ki predstavlja 3,118 % od skupne površine stavbe in jo
sestavljajo naslednji prostori:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Prostor
JEDILNICA
KUHINJA
SHRAMBA
HLADILNA KOMORA
ZMRZOVALNA KOMORA
PREDPROSTOR
ORGANSKI ODPADKI
GARDEROBA
WC
PRHA
ODPRTA TERASA
JEDILNICA – ZIMSKI VRT V.
JEDILNICA – ZIMSKI VRT M.
SKUPAJ

Površina [m2]
48,82
70,19
3,19
7,10
3,29
2,28
2,16
8,92
1,38
2,14
36,33
80,40
31,80
298,00

Razporeditev prostorov je razvidna iz priloženega
tlorisa prostorov. Prostori so opremljeni, kot izhaja iz
priloženega seznama opreme. Eventualno manjkajočo
opremo, ki je potrebna za pripravo (termično obdelavo)
sveže hrane v prostorih najemodajalca in razdelitev hrane mora zagotoviti ponudnik, kot na primer: aparat za
pripravo kave, mlinček za kavo z dozatorjem, hladilna
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omara za brezalkoholne pijače s steklenimi vrati, zamrzovalna omara za sladoled, jedilne servise in pribore,
pladnje, kozarce ...
Prostori se oddajajo izključno za namen izvajanja
gostinske dejavnosti – zagotavljanje prehrane za zaposlene pri najemodajalcu in študente. Ocenjuje se, da je
v času izvajanja pedagoškega procesa v objektu dnevno
prisotnih cca 250 zaposlenih in 800 študentov.
Prostori se oddajo v najem po načelu videno – najeto.
Ogled prostorov za zainteresirane ponudnike se bo
opravil 19. 5. 2020 ob 11. uri. V kolikor se zainteresirani
ponudnik iz utemeljenih razlogov, katere utemeljenost
bo presojal najemodajalec od primera do primera posebej, ogleda na predpisan termin ne bo mogel udeležiti, bo najemodajalec v izrednih primerih dogovoril
dodatni termin ogleda prostorov. V zvezi z možnostjo
določitve dodatnega termina ogleda naj zainteresirani
ponudnik najemodajalca kontaktira na e-naslov: dekanat@fs.uni-lj.si.
III. Višina najemnine
Najemnina bo določena na podlagi ponudbe ponudnika, ki bo kot najugodnejši izbran v postopku javnega zbiranja ponudb in v skladu z določili tega javnega
razpisa.
Ponujena najemnina ne sme biti nižja od izhodiščne
mesečne najemnine, ocenjene s strani pooblaščenega
sodnega cenilca, ki za skupno površino 298 m² prostorov
znaša 5,94 EUR brez DDV/m² oziroma 1.770,12 EUR
brez DDV. Od ponudnikov se pričakuje, da bodo ponudili
višjo najemnino od zneska izhodiščne najemnine.
V najemnino je všteta souporaba prostora hodnika
v 7. nad., ki ga najemnik lahko uporablja za dostop do
prostorov najema. Najemnik je za razpisano dejavnost
dolžan kriti tekoče obratovalne stroške (voda, elektrika,
plin, ogrevanje, telefon, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške sanitarnih pregledov, dezinfekcije in deratizacije ter druge stroške v zvezi z obratovanjem).
Ponudnik je v lastni režiji dolžan zagotoviti čiščenja
jedilnice, stopnišča in dvigala ter odvoz smeti, ali za to
najeti pooblaščenega izvajalca, ki ga plačuje neposredno.
Naročnik bo obračunal dejansko mesečno porabo
po števcih električne energije, mrzle in tople vode, telefona in plina po stanju na odštevalnem števcu oziroma
odjemnem mestu za plin, ostale stroške pa v % površine
objekta najema.
Znesek najemnine, povečan za davek na dodano
vrednost, zapade v plačilo vsakega 5. dne v mesecu za
pretekli mesec. Mesečni znesek najemnin se vsakega
1. januarja uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin
v preteklem letu.
IV. Začetek in čas trajanja najema: najemno razmerje bo pričelo predvidoma najkasneje 1. 9. 2020.
Najemna pogodba se sklene za določen čas do 31. 12.
2021. Po izteku najemnega razmerja so lahko podaljšanja po eno leto.
V. Obveznosti najemnika
Najemnik mora izpolnjevati vse veljavne predpise,
ki so zahtevani za opravljanje dejavnosti.
Najemnik je dolžan sam in na svoje stroške (na
podlagi priložene pogodbe) pridobiti potrebna upravna
dovoljenja za izvajanje razpisane dejavnosti – nudenja
prehrane in druga dovoljenja, če so le-ta potrebna).
Najemodajalec lahko kadarkoli ter brez časovnih in
prostorskih omejitev uporablja prostore št. 1, 11, 12 in
13 za izvajanje svoje lastne dejavnosti in za promocijske
aktivnosti, če najemnika obvesti o uporabi prostora naj-
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manj 7 dni pred nameravanim dogodkom. Za čas, ko najemnik med svojim rednim obratovalnim časom (od 7. do
15. ure) teh prostorov ne more uporabljati, se mesečni
znesek najemnine zmanjša za 5 % mesečne najemnine
za vsak dopolnjen dan nemožnosti uporabe, vendar pa
najemnik za čas neizvajanja dejavnosti ni upravičen do
nobene odškodnine.
Prostori št. 11, 12 in 13 morajo biti izven urnika
delovanja restavracije na razpolago študentom in zaposlenim.
Najemnik je dolžan zagotoviti čiščenje prostorov iz
II. točke in na lastne stroške poskrbeti za odvoz vseh
odpadkov, ki nastanejo pri njegovem obratovanju v prostorih najemodajalca, vključno z odvozom organskih
odpadkov in odpadnih olj.
Naročnik si pridržuje pravico, da lahko v času trajanja najemne pogodbe kadarkoli preverja najemnika,
ali izpolnjuje pogoje razpisa. Neizpolnjevanje razpisnih
pogojev lahko predstavlja vzrok za pogodbeno kazen ali
razlog za prekinitev pogodbe.
Najemnik mora ob predhodnem soglasju najemodajalca za izvajanje razpisne dejavnosti na lastne stroške zagotoviti manjkajočo potrebno opremo primerne
kakovosti.
Najemnik se zavezuje:
– da bo v najetih prostorih potekala priprava in delitev sveže termično obdelane kakovostne hrane;
– da bo za izvajanje predhodne alineje na svoje
stroške zagotovil ustrezno manjkajočo opremo primerne
kakovosti;
– da bo poleg hrane nudil tudi hladne in tople napitke (voda, sok, kava, čaj in ostale brezalkoholne pijače);
– da bo potekala izdaja hrane in napitkov vsak delavnik od 7. do 15. ure (redni obratovalni čas), po posebnem predhodnem dogovoru z vodstvom najemodajalca
pa tudi izven navedenih ur in ob dela prostih dnevih ter
za izvedbo posebnih dogodkov najemodajalca;
– da bo nudil malice od 10. do 15. ure in kosila od
11. do 15. ure;
– da bodo v okviru malic (enolončnica, solata oziroma sladica) in kosil (juha, glavna jed s prilogo, solata
ali sladica) dnevno na voljo vsaj pet različnih menijev
(vključno z vegetarijanskim in brezmesnim menijem);
– da bo poleg dnevnih menijev nudil tudi sladice,
sendviče in solato iz solatnega bifeja;
– da bodo porcije malic in kosil ustrezne količine
in visoke kakovosti v skladu s »Smernicami zdravega
prehranjevanja za študente z jedilniki 2008«;
– da bo nudil najmanj 2 dcl brezplačne pitne vode
ali brezalkoholne pijače ali toplega napitka ob vsakem
študentskem kosilu;
– da bo imel zaposlene usposobljene delavce v zadostnem številu, da bodo lahko le-ti hitro in kvalitetno
zagotavljali pripravo in izdajo hrane;
– da bo zagotovil študentske bone na lokaciji najemodajalca in ustrezno opremo za plačilo s študentskimi
boni;
– da bo zagotovil na lastne stroške čiščenje najetih
prostorov in prostorov v souporabi;
– da bo plačeval vse obveznosti do najemodajalca
in drugih dobaviteljev v dogovorjenih rokih na dogovorjen način;
– da imajo vsi zaposleni, ki bodo pri naročniku izvajali predmet javnega razpisa po postopku javnega zbiranja ponudb, opravljen živilski pregled in tečaj HACCP.
Informativni cenik hrane in pijače, ki ga mora ponudnik priložiti k svoji ponudbi, zavezuje ponudnika v celoti, v primeru sklenitve najemne pogodbe pa postane
priloga in sestavni del najemne pogodbe, razen, če
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bi se najemodajalec in najemnik sporazumno drugače
dogovorila.
Najemnik mora organizirati delo na izdajni liniji hrane in pijače tako, da bo zagotovil čim boljšo pretočnost
gostov. V ta namen mora rednim strankam omogočiti
brezgotovinsko plačevanje s plačilnimi karticami. Najdaljši dopustni čas čakanja gosta od postavitve v vrsto
do zaključenega plačila je 10 minut.
Najemnik zagotavlja, da bo dejavnost v najetih prostorih opravljal kvalitetno. V ta namen bo najemodajalec
izvajal redne ankete med zaposlenimi glede kakovosti
hrane in postrežbe. Poleg tega bo najemodajalec tudi
vzpostavil spletno knjigo pritožb in pohval za najemnikove storitve. Najemodajalec lahko dnevno kadarkoli
preverja kakovost priprave hrane v najeti kuhinji.
Najemnik se zaveže za vsak dan, ko ne bo izpolnil
pogodbenih obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje
gostinske dejavnosti v najetih prostorih, plačati pogodbeno kazen v višini 50,00 EUR.
Najemnik se obvezuje, da bo ravnal z opremo in
prostori kot skrben gospodar in bo skrbel za vsa tekoča
dovoljenja v zvezi z obratovanjem prostorov, da bo sproti
skrbel za čistočo prostorov, ki jih najema in souporablja,
prav tako bo skrbel za vso potrebno dokumentacijo vseh
redno in začasno zaposlenih delavcev.
Najemnik ne sme uporabljati najetih prostorov za
izvajanje lastne gostinske dejavnosti (tj. nudenje gostinskih storitev osebam, ki niso študenti, zaposleni ali
zunanji obiskovalci najemodajalca) brez predhodnega
pisnega soglasja najemodajalca. Najemnik ne sme oddati prostorov v podnajem brez izrecnega predhodnega
pisnega soglasja najemodajalca.
Vse bistvene obveznosti najemnika so opredeljene
v priloženem vzorcu najemne pogodbe in se z oddajo
ponudbe ponudnika v predmetnem postopku javnega
zbiranja ponudb šteje, da so ponudniku v celoti znane.
VI. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– ponudnik mora imeti veljavno registracijo in vsa
potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v postopku prisilnega prenehanja, oziroma z njegovimi posli iz drugih razlogov
upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je
v kateremkoli podobnem položaju;
– ponudnik mora zagotavljati delitev in pripravo (termično obdelavo) sveže hrane na lokaciji najemodajalca,
ki mora obsegati:
– malico (enolončnica s solato ali sladico),
– najmanj pet menijev kosil dnevno, od tega en
vegetarijanski in en brezmesni meni,
– obvezna sestavina menija kosila je: juha, glavna jed s prilogo, 150 g solate ali sladica, prilogo je možno nadomestiti s 150 g solate,
– vsaj dvakrat na teden mora biti ponujena morska hrana ali ribe,
– poleg običajnih prilog (krompir, riž, testenine …)
mora nuditi tudi prilogo iz polnozrnatih žitaric (npr. ajda,
pira, rž, kvinoja, neglazirani riž …) in vsak dan različno
zelenjavno prilogo (npr. kuhana ali pražena mešana zelenjava, cvetača, brokoli …),
– en meni a la carte,
– solatni krožnik se ne šteje kot glavna jed,
– nuditi pa mora tudi sladice, sendviče, solato iz
solatnega bifeja ter napitke;
– cena kosila za zaposlene ne sme presegati
5,9 EUR z vključenim DDV;
– cena malice za zaposlene ne sme presegati
4,00 EUR z vključenim DDV;
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– cena študentskega kosila s subvencijo ne sme
presegati 6,00 EUR z vključenim DDV;
– ponudnik mora biti pri Ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve registriran ponudnik subvencionirane
študentske prehrane do konca l. 2020;
– ponudnik mora predložiti obvezno tri reference,
vsaka referenca mora izkazovati, da ponudnik že kvalitetno izvaja ali je izvedel pripravo termično obdelane hrane
na najmanj treh različnih organizacijah v obsegu najmanj
200 toplih obrokov (kosil ali malic) dnevno v zadnjih treh
letih, šteto od dneva, določenega za oddajo ponudb;
– dokazilo o finančni sposobnosti: BON-1P ali
BON-1SP, ki nista starejša od 30 dni od dneva, določenega za javno odpiranje ponudb, pri čemer ponudnik
v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi, na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti in bonitetna ocena po metodologiji AJPES najmanj
SB6. Ponudbe ponudnikov z bonitetno oceno SB7 do
SB10 bodo kot nepravilne izločene iz postopka javnega
zbiranja ponudb;
– ponudnik mora priložiti potrdilo banke oziroma
bank (za vsak odprt TRR), da v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega računa;
– ponudnik mora priložiti potrdilo FURS, da ima
poravnane vse davke in prispevke;
– ponudnik mora priložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje RS o nekaznovanosti odgovorne osebe ponud
nika;
– ponudnik mora priložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje RS, da mu v zadnjih petih letih ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem;
– podpisano izjavo o informacijah o izpolnjevanju
pogojev po ZJN-3 (Obr-3),
– ponudnik mora na TRR najemodajalca
št. 01100-6030707507 vplačati varščino v višini treh
mesečnih izklicnih najemnin, tj. v višini 5.310,36 EUR
brez vključenega DDV in predložiti dokazilo o plačilu
varščine. Pri plačilu se navede sklic SI 00 999;
– ponudnik mora k ponudbeni dokumentaciji priložiti tudi na vsaki strani parafiran podpisan in žigosan
vzorec najemne pogodbe;
– izbrani ponudnik mora do sklenitve pogodbe predložiti zavarovalno polico o odgovornosti izvajalca
– proizvajalčevo odgovornost za izdelke in odgovornost
za posebne primere (npr. zastrupitev s hrano) za ime
in lokacijo naročnika. V primeru, da izbrani ponudnik
ne predloži zavarovanja se ocenjuje, da odstopa od
pogodbe in v posledici lahko naročnik izbere drugega
najbolj ugodnega ponudnika.
VII. Sestavni deli ponudbene dokumentacije
Ponudba mora vsebovati predvsem: podatke o ponudniku, višino ponujene najemnine (v EUR brez DDV),
višino ponujene cene kosila (v EUR z vključenim DDV)
in cene malice za zaposlene (v EUR z vključenim DDV)
ter kosila za študente (v EUR z vključenim DDV), navedbo bonitetne ocene ponudnika, čas veljavnosti ponudbe
ter izjavo ponudnika, da v celoti sprejema vse pogoje iz
te razpisne dokumentacije in se v celoti strinja z vsebino
priloženega vzorca najemne pogodbe.
Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku
in podana na obrazcih, ki so sestavni del te razpisne
dokumentacije. Vse cene morajo biti v EVRIH.
Ponudba se bo štela za dopustno, če bo ponudnik
ponudbo oddal na priloženih obrazcih in zraven priložil
vse sledeče dokumente, potrdila oziroma dokazila:
1. izpis iz poslovnega/sodnega registra,
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
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3. dokazilo, da zoper ponudnika ni bil uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
4. dokazilo, da je ponudnik registriran za nudenje
subvencionirane študentske prehrane do konca l. 2020,
5. potrdilo o bonitetnem razredu, v katerega je ponudnik uvrščen po metodologiji AJPES,
6. potrdilo banke oziroma bank (za vsak odprt
TRR), da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega računa,
7. potrdilo Davčne uprave RS, da ima ponudnik
poravnane vse davke in prispevke,
8. potrdilo Ministrstva za pravosodje RS o nekaznovanosti odgovorne osebe ponudnika,
9. potrdilo Ministrstva za pravosodje RS, da ponudniku v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano s poslovanjem ponudnika,
10. dokazilo o plačilu varščine v znesku treh mesečnih izklicnih najemnin na TRR najemodajalca,
11. podpisan in žigosan vzorec najemne pogodbe
iz razpisne dokumentacije, parafiran na vsaki strani
posebej,
12. informativni cenik hrane in pijače s podpisom in
žigom odgovorne osebe ponudnika.
Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del ponudbe in ne izvirajo od ponudnika, morajo biti predloženi
v izvirniku ali overjenem prepisu. Predložena dokazila
in potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma
javnega odpiranja ponudb.
Ponudnik, ki odda ponudbo, ki vsebuje vse potrebne
sestavine, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, lahko tako
ponudbo dopolni najkasneje do javnega odpiranja ponudb.
Ponudba mora biti veljavna še najmanj 60 dni po izteku roka za oddajo ponudb. Ponudba, ki bi veljala krajši
čas ali do preklica, bo izločena iz nadaljnjega postopka
javnega zbiranja ponudb.
VIII. Rok in način oddaje ponudbe
Obravnavale se bodo vse ponudbe, ki bodo prispele do vključno 26. 5. 2020 najkasneje do 10. ure na
naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo,
Dekanat, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana.
Na ovojnici mora biti napisano: Ne odpiraj – Ponudba za najem poslovnega prostora. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden naziv in točni polni naslov
pošiljatelja.
Odpiranje ponudb bo javno 26. 5. 2020 ob 11. uri
v dekanatu Fakultete za strojništvo, Aškerčeva cesta 6,
Ljubljana. Udeležba ponudnikov ni obvezna. Prisotni predstavniki ponudnikov se morajo za veljavno sodelovanje na javnem odpiranju ponudb izkazati s pisnim
pooblastilom.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe), ali pravočasne ponudbe, ki bodo
nedopustne, bodo izločene iz postopka javnega zbiranja
ponudb in se ne bodo obravnavale.
IX. Varščina
V dokaz resnosti ponudbe mora ponudnik pred predložitvijo ponudbene dokumentacije vplačati varščino v višini treh mesečnih izklicnih najemnin,
tj. v višini 5.310,36 EUR brez vključenega DDV na
TRR najemodajalca št. 01100-6030707507 z navedbo:
»plačilo varščine za najem«. Pri plačilu se navede sklic
SI 00 999. Ponudnik mora tudi predložiti potrdilo o vplačilu predmetne varščine.
Znesek varščine se ne obrestuje.
Če ponudnik umakne vloženo ponudbo, najemodajalec zadrži njegovo varščino.
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Neizbranim in izločenim ponudnikom (nepravočasne
ali nepopolne ponudbe) bo vplačana varščina neobrestovana vrnjena najkasneje v enem mesecu po pravnomočnosti odločitve o izboru najugodnejšega ponudnika.
Varščina izbranega ponudnika, s katerim bo sklenjena najemna pogodba v neposredno izvršljivem notarskem zapisu, se bo upoštevala kot garancija za pravočasno in pravilno izpolnitev obveznosti najemnika iz
najemne pogodbe.
Plačana varščina se bo izbranemu ponudniku, brez
obresti, poračunala ob prenehanju najemne pogodbe za
eventualno nastalo škodo na opremi in nepremičninah,
ki niso posledica normalne uporabe ter za neplačano
najemnino.
X. Kriteriji in postopek ocenjevanja ponudb
Predmet ocenjevanja in izbire bodo le dopustne
ponudbe, ki jih bodo predložili ponudniki, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz tega razpisa.
Končna izbira ponudnika bo izvedena na podlagi
meril in točkovanja, kot sledi:
T =(10 * (5,9 – K)) + (10 * (4,0 – M)) + (10 * (6,0 –
Š)) + (0,005 * (N – 1.770,12)) + (B*1,5)
Pri čemer posamezne črke pomenijo:
T = število doseženih točk,
K = cena kosila za zaposlene v EUR z vključenim
DDV,
M = cena malice za zaposlene v EUR z vključenim
DDV,
Š = cena študentskega kosila s subvencijo v EUR
z vključenim DDV,
N = višina ponujene mesečne najemnine v EUR
brez DDV,
B = točke bonitetne ocene po metodologiji AJPES
(SB1=5, SB2=4, SB3=3, SB4=2, SB5=1, SB6=0).
Po eno točko prinese:
– vsakih 10 centov nižja cena obroka glede na najvišjo dopustno ceno,
– vsakih 200 evrov pribitka pri mesečni najemnini
(brez DDV), glede na najnižjo sprejemljivo mesečno
najemnino.
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo prejel največje število
točk (T). Če bosta dva ponudnika prejela enako število
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točk, bo izbran ponudnik, ki bo ponudil višjo mesečno
najemnino.
XI. Izbira ponudnika in morebitna dodatna pogajanja
Najemodajalec si pridržuje pravico do dodatnih pogajanj o višini najemnine v primeru, da bi dva ponudnika
(ali več) prejela največje število točk in ponudila enako
visoko najemnino.
Najemodajalec si pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli posledic zase ne izbere nobenega ponudnika.
Ponudniki v celoti nosijo stroške priprave ter izdelave ponudbe in v primeru ne izbire ali razveljavitve razpisa niso upravičeni do kakršnekoli odškodnine.
O odločitvi najemodajalca glede izbire ponudnika
bodo ponudniki pisno obveščeni.
XII. Sklenitev najemne pogodbe
Izbrani ponudnik mora najpozneje v petnajstih dneh
od prejema obvestila o izbiri skleniti z najemodajalcem
najemno pogodbo v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Stroške notarskega zapisa plača najemnik.
Če izbrani ponudnik tega ne stori v navedenem
roku, lahko najemodajalec po lastni presoji podaljša
rok za sklenitev pogodbe v notarskem zapisu, vendar
ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino.
Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v notarskem
zapisu niti v podaljšanem roku, najemodajalec zadrži
njegovo varščino.
Če iz kateregakoli razloga v predvidenem (ali podaljšanem) roku ne bi bila sklenjena najemna pogodba
v obliki notarskega zapisa z najbolje ocenjenim ponudnikom, se lahko opravijo pogajanja in sklene najemna
pogodba s ponudnikom, ki je naslednji najugodnejši po
številu doseženih točk.
XIII. Priloge k razpisni dokumentaciji
1. Zahtevani obrazci za izdelavo ponudbe s specifikacijo obveznih prilog k ponudbi
2. Vzorec najemne pogodbe
3. Tloris prostorov
4. Seznam opreme v prostorih
Vse priloge iz te razpisne dokumentacije so njen
sestavni del.
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
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1. Obrazci za izdelavo ponudbe s specifikacijo obveznih prilog k ponudbi

PODATKI O PONUDNIKU

Obrazec 1

Naziv ponudnika:
Naslov in sedež ponudnika:
Vsi zakoniti zastopniki oz.
pooblaščene osebe:

Kontaktna oseba:
Telefon:
Telefax:
E‐mail (elektronska pošta):
Transakcijski račun podjetja:
Matična številka podjetja:
Identifikacijska št.za DDV:
S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika, Univerzo v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo,
Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega zbiranja ponudb za oddajo poslovnih prostorov, na podlagi zgoraj
navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za
pravne osebe.

Datum:
_________________

Žig:

Podpis:
___________________
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PODATKI O ZAKONITIH ZASTOPNIKIH PONUDNIKA

Obrazec 1a

Ime in priimek:
Datum rojstva:
EMŠO:
Kraj rojstva:
Občina rojstva:
Država rojstva:
Naslov stalnega/začasnega bivališča (ulica
in hišna številka, pošta in poštna številka):
Državljanstvo:
Prejšnje osebno ime:
Podpis zakonitega zastopnika:

S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika, Univerzo v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo,
Ljubljana, da za izvedbo javnega zbiranja ponudb za oddajo poslovnih prostorov, na podlagi zgoraj
navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za
fizične osebe.

Datum:
____________________

Žig:

Podpis:
_____________________
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Obrazec 2

PONUDBA št.: _______________________

PONUDNIK:
_______________________________________________________________

PONUDBA
za najem poslovnega prostora za opravljanje gostinskih storitev
EUR

Elementi ponudbe
1. Cena kosila za zaposlene v EUR z vključenim DDV
2. Cena malice za zaposlene v EUR z vključenim DDV
3. Cena kosila za študente
v EUR z vključenim DDV (cena vsebuje vrednost študentskega bona in plačilo študenta)
4. Ponujena mesečna najemnina za opremljene poslovne prostore v EUR brez
DDV)

5. Bonitetni razred po metodologiji AJPES: ………………
Cena nobenega obroka se ne sme spremeniti brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.
Veljavnost ponudbe: _______________ (minimalno 60 dni od datuma oddaje ponudb).

Datum:
____________________

Žig:

Podpis:
_____________________

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:
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OBVEZNE PRILOGE K PONUDBI:
1. izpis iz poslovnega/sodnega registra,
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
3. dokazilo, da zoper ponudnika ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
4. dokazilo, da je ponudnik registriran za nudenje subvencionirane študentske prehrane do konca l.
2020,
5. potrdilo o bonitetnem razredu (S.Bon‐1 ali S.Bon‐1/P), v katerega je ponudnik uvrščen po
metodologiji AJPES,
6. potrdilo banke oz. bank (za vsak odprt TRR), da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega
računa,
7. potrdilo Finančne uprave RS, da ima ponudnik poravnane vse davke in prispevke,
8. potrdilo Ministrstva za pravosodje RS o nekaznovanosti odgovorne osebe ponudnika,
9. potrdilo Ministrstva za pravosodje RS, da mu v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem,
10.dokazilo o plačilu varščine v znesku treh mesečnih najemnin na TRR najemodajalca,
11.podpisan in žigosan vzorec najemne pogodbe iz razpisne dokumentacije, parafiran na vsaki strani
posebej,
12.informativni cenik hrane in pijače s podpisom in žigom odgovorne osebe ponudnika.
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Obrazec 3
INFORMACIJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV po ZJN‐3
Ponudnik:____________________________________________________,
s podpisom tega obrazca potrjujem:
 da nisem v nobenem od položajev, v katerih sem lahko izključen iz predmetnega postopka, in
 da izpolnjujem zadevne pogoje glede izključitve in sodelovanja (v nadaljevanju spodaj):
 da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka
brezpogojno sprejemamo;
 da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 75. člena ZJN‐3, niti ni
bil za ta kazniva dejanja obsojen član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika
ali druga oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku;
 da izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države našega sedeža in
predpisi države naročnika, oziroma da vrednost naših neplačanih zapadlih obveznosti na dan
oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 eurov ali več in, da smo seznanjeni, da se šteje, da
ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave
nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za
obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave;
 da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN‐3;
 da nam ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo
pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena
globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
 da nismo kršili obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava iz drugega
odstavka 3. člena ZJN‐3;
 da nismo v postopku stečaja, prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja oziroma zoper nas ni bil
podan predlog za začetek postopka stečaja, prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja o
katerem sodišče še ni odločilo;
 da z našimi posli ali sredstvi iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma upravitelj oziroma da
nismo opustili ali ustavili poslovne dejavnosti oziroma da nismo v katerem koli podobnem
položaju;
 da nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar bi bila lahko omajana naša
integriteta;
 da z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je
preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco;
 da se pri morebitni prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi,
sklenjeni med ponudnikom in naročnikom niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri
izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega
naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;
 da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil, da nismo
nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali
izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče
razlage ali teh informacij nismo zagotovili;
 da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
 da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje
potrebno, oz. smo člani posebne organizacije;
 da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v
predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili
predpisov in standardov s področja predmeta naročila;
 da bomo upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz delovnopravnih predpisov, obveznosti, ki izhajajo iz
predpisov o ureditvi delovnih pogojev, ter predpisov o varstvu in zdravju pri delu.
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 da nismo in ne bomo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne
informacije, zaradi katerih bi lahko imeli neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja;
 da nismo in ne bomo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno
vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila;
 da pooblaščamo naročnika, da preveri obstoj in vsebino podatkov, informacij in dokumentacije iz
ponudbe;
 da bomo pri izvedbi del upoštevali okoljske zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije in
Uredbe o zelenem javnem naročanju;
 da ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše sodelovanje pri tem poslu, navedenih v
veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo;
 da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.
Hkrati s to izjavo izrecno pooblaščamo naročnika ali njegovega pooblaščenca, da v primeru dvoma v
resničnost navedb v tej izjavi ali podatkov in informacij podanih v ponudbi in za namen preverjanja
pogojev v postopku oddaje javnega naročila pridobi vse informacije pri pristojnemu organu ali drugemu
subjektu. Predmetno pooblastilo zajema zlasti (vendar ne izključno) upravičenje naročnika, da pridobi:
 potrdilo iz kazenske evidence,
 potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih in predloženih obračunov davčnih odtegljajev za
dohodke iz delovnega razmerja,
 izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških,
 potrdilo o vpisu v ustrezne registre, članstvu v organizacijah, oziroma o izdanih dovoljenjih za
opravljanje dejavnosti.

Datum:
_________________

Žig:

Podpis:
___________________

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

54 / 17. 4. 2020 /

Stran

Obrazec 4

IZJAVA PONUDNIKA

Ponudnik:__________________________________________________________

I z j a v l j a m o,
 da imajo vsi zaposleni, ki bodo pri naročniku izvajali predmet javnega naročila opravljen živilski
pregled in tečaj HACCP.

Datum:
_________________

Žig:

Podpis:
___________________
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Obrazec 5

REFERENCE PONUDNIKA

Zainteresirani ponudnik mora obvezno predložiti reference, kot je določeno v nadaljevanju. Reference
so določene kot pogoj.
Reference ponudnika in njegovih soponudnikov/podizvajalcev se seštevajo.
Najemodajalec si zaradi verodostojnosti podatka pridržuje pravico preveriti cene pri referenčnih
naročnikih ponudnika, ki jih je ponudnik navedel kot reference.
Ponudnik mora predložiti reference, izkazane z ustreznimi razpisnimi obrazci (v originalu ali fotokopiji).
Pogoj za sodelovanje na predmetnem javnem razpisu je predložitev referenc, kot izhaja iz nadaljevanja:
 tri (3) reference, vsaka referenca mora izkazovati, da ponudnik že kvalitetno izvaja ali je izvedel

pripravo termično obdelane hrane na najmanj treh (3) različnih organizacijah v obsegu najmanj
200 toplih obrokov (kosil ali malic) dnevno v zadnjih treh (3) letih, šteto od dneva, določenega za
oddajo ponudb. Referenco predloži ponudnik na priloženem obrazcu.

REFERENCE

Naziv referenčnega naročnika

Kontaktni podatki referenčnega
javnega zavoda

Obdobje, v
katerem so
bile storitve
izvedene

Obseg dnevnih
toplih obrokov
(št. toplih
obrokov dnevno)

1.
2.
3.

Datum
________________

Žig

Podpis
________________
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Obrazec 5a
PISNO PRIPOROČILO
Pogodbena stranka ponudnika/referenčni naročnik ……………………..……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
(navesti točen naziv, naslov in ID št. Za DDV) izjavljamo, da je bil oz. je ponudnik
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(navesti točen naziv, naslov in ID št. Za DDV)
ki kandidira na javnem razpisu za "JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo v najem poslovnega prostora za
opravljanje gostinskih storitev na Fakulteti za strojništvo ‐ Ljubljana" objavljenem na spletni strani
najemodajalca https://www.fs.uni‐lj.si/ z dne …………… in pri Uradnem listu RS št. ………….. z dne
………………. izvajal pripravo termično obdelane hrane ………………………………….. v obsegu najmanj 200
toplih obrokov dnevno. Izvedba storitev je potekala v obdobju ………………………………
Dela so bila opravljena v skladu s pogodbenimi določili in v določenih rokih.
DA

NE

V/na _______________, dne _____________

Oseba, pristojna za potrditev reference:
Ime in priimek (čitljivo): ___________________
Tel. št.: ___________________
Elektronski naslov: ___________________
___________________
(podpis)
žig
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2. Vzorec najemne pogodbe
UNIVERZA V LJUBLJANI, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, Ljubljana, ki jo zastopa dekan prof.
dr. Mitjan Kalin (v nadaljevanju: najemodajalec); matična številka: 1627031000, davčna številka:
SI28118081,
in
_______________________________________________ (nadaljevanju: najemnik)
skleneta
Pogodbo
o najemu dela stvarnega premoženja v stavbi Fakultete na strojništvo UL, za izvajanje dejavnosti
nudenja prehrane na tej lokaciji
1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
 da ima najemodajalec del stvarnega premoženja, ki ga začasno ne potrebuje,
 da ima najemodajalec na voljo z ustreznimi aparati opremljeno kuhinjo ter opremljeno jedilnico
ter pomožne prostore, za katere ima interes, da jih odda v najem ponudniku prehrane,
 da želi na tak način najemodajalec zagotoviti prehrano za zaposlene in študente Fakultete za
strojništvo (FS) in za morebitne zunanje uporabnike (po predhodno pridobljenem pisnem soglasju
najemodajalca),
 da ima najemnik usposobljeno in zadostno osebje, znanje, dovoljenje za delo, da izpolnjuje
zahtevane pogoje in ima ustrezne reference, na podlagi katerih bi prevzel prostore v najem in
dnevno zagotavljal prehrano,
 da je najemnik pred sklenitvijo te pogodbe na račun najemodajalca vplačal varščino v višini treh
mesečnih izklicnih najemnin, t. j. v višini 5.310,36 EUR brez vključenega DDV za resnost ponudbe
ter za pravilno in pravočasno izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti ter eventualno povzročeno
škodo na objektih in opremi najemodajalca.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da se ta pogodba sklene v obliki neposredno izvršljivega notarskega
zapisa, pri čemer je obema pogodbenima strankama znano, kakšne posledice ima sklenjen notarski zapis
za pogodbeni stranki. V skladu s 4. členom Zakona o notariatu najemnik soglaša, da so neposredno
izvršljive vse njegove denarne obveznosti do najemodajalca (plačilo najemnine, stroškov, zamudnih
obresti, pogodbene kazni, odškodnine za povzročeno škodo) ter nedenarna obveznost izpraznitve in
izročitve prostorov v primeru prenehanja najemnega razmerja (ne glede na razlog za prenehanje).
2 . člen

Najemodajalec in najemnik se sporazumeta, da najemodajalec odda, najemnik pa prevzame v najem
stvarno premoženje ‐ prostore za namen nudenja prehrane v stavbi na Aškerčevi cesti 6, Ljubljana
(številka stavbe 260, parcela št. 21/1, k.o. 1721 Gradišče I), v skupni površini 298 m², kot sledi:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Prostori za najem

JEDILNICA
KUHINJA
SHRAMBA
HLADILNA KOMORA
ZMRZOVALNA KOMORA
PREDPROSTOR
ORGANSKI ODPADKI
GARDEROBA
WC
PRHA
ODPRTA TERASA
JEDILNICA – ZIMSKI VRT V.
JEDILNICA – ZIMSKI VRT M.

SKUPAJ

Površina [m2]
48,82
70,19
3,19
7,10
3,29
2,28
2,16
8,92
1,38
2,14
36,33
80,40
31,80

298,00

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

54 / 17. 4. 2020 /

Stran

Prostori, ki se oddajajo v najem, so razvidni iz tlorisa prostorov ‐ Priloga 1 in predstavljajo 3,118 % od
skupne površine stavbe 9.557,6 m2, ki stoji na parcelah št. 21/1, k.o. 1721 Gradišče I. Skice so sestavni
del te pogodbe. Prostori so opremljeni. Seznam opreme, ki jo prevzame v najem najemnik skupaj s
prostori, je sestavni del te pogodbe ‐ Priloga 2.
Najemodajalec najemniku zagotavlja brezplačno eno parkirno mesto.
Stopnišče, dvigala in hodniki za dostop do najetih prostorov niso predmet oddaje v najem.
Najemnik soglaša, da imajo pooblaščene osebe najemodajalca in varnostne službe pravico kadarkoli
vstopiti v prostore, ki so predmet najema, pri čemer ne smejo ovirati najemnikove dejavnosti.
Najemnik si je pred podpisom pogodbe ogledal prostore in jih vzame v najem po načelu videno‐najeto v
takšnem stanju, v kakršnem so.
Primopredaja prostorov in opreme bo izvedena s sklenitvijo te pogodbe. Ob primopredaji bo sestavljen
pisni zapisnik o stanju prostorov in inventarja, ki se predajajo.
3. člen

Najemnik je dolžan sam in na svoje stroške (na podlagi te pogodbe) pridobiti potrebna upravna
dovoljenja za dejavnost nudenja prehrane in druga dovoljenja, če so le‐ta potrebna.
Najemnik je v najetih prostorih dolžan nuditi študentom subvencionirano študentsko prehrano na
študentske bone.
4. člen

Najemodajalec in najemnik se sporazumeta, da lahko najemodajalec kadarkoli ter brez časovnih in
prostorskih omejitev uporablja prostor št.: 1, 11, 12 in 13 za izvajanje svoje lastne dejavnosti in za
promocijske aktivnosti. Najemodajalec mora najemnika predhodno pisno obvestiti o uporabi navedenih
prostorov najmanj 7 dni pred nameravanim dogodkom. Za čas, ko najemnik med svojim rednim
obratovalnim časom (7:00 – 15:00 ure) prostorov ne more uporabljati, se najemnina ne obračuna oz. se
mesečni znesek najemnine zmanjša za 5 % mesečne najemnine za vsak dopolnjen dan nemožnosti
uporabe. Najemnik se odpoveduje pravici, da bi za čas neizvajanja dejavnosti zahteval od najemodajalca
kakršnokoli odškodnino ali nadomestilo za izpad dohodka.
Prostori št. 11, 12 in 13 morajo biti izven urnika delovanja restavracije na razpolago študentom in
zaposlenim.
5. člen

Obveznosti iz naslova obratovalnih in funkcionalnih stroškov ter obveznosti iz najemnine se
obračunavajo od dne primopredaje dalje.
Mesečne obveznosti najemnika do najemodajalca znašajo in se obračunajo na naslednji način:
 mesečna najemnina za stvarno premoženje in souporabo prostorov iz 2. člena te pogodbe znaša:
____________ EUR, in se plačuje na osnovi poslanega e‐računa najemodajalca na podlagi določil
Zakona o DDV,
Najemnik in najemodajalec sta podala skupno Izjavo o obračunavanju DDV od najemnine po 45. členu
Zakona o DDV. Izjava o obračunavanju DDV je priloga k tej pogodbi in njen sestavni del.
Najemnina zapade v plačilo vsakega 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Mesečni znesek najemnine se
vsakega 1. januarja uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu.
V primeru zamude s plačilom najemnine ali stroškov se zaveže najemnik plačati najemodajalcu poleg
glavnice tudi zakonske zamudne obresti od prvega dne zamude dalje, do plačila.
6. člen

Najemnik plačuje obratovalne stroške mesečno na podlagi e‐računa najemodajalca po naslednjih
postavkah:
a. stroški stacionarne telefonije: po evidentirani porabi na priključku (01/4771‐643), ki ga ima
najemnik v uporabi (račun Telekom Slovenije);
b. električna energija: po izmerjeni porabi (kWh), pri čemer se vrednost za kWh določi mesečno kot
vsota mesečnih stroškov po fakturi za električno energijo na celotnem objektu najemodajalca,
deljena s skupno porabo električne energije (kWh) v tistem mesecu;
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c. poraba plina: po izmerjeni količini zemeljskega plina v m3 in pripadajočimi stroški (račun
dobavitelja za odjemno mesto‐ Petrol d.o.o.),
d. vodarina in kanalščina: po izmerjeni porabi (m3), pri čemer se vrednost za m3 določi mesečno kot
vsota mesečnih stroškov po fakturi za vodarino in kanalščino na celotnem objektu najemodajalca,
deljena s skupno porabo (m3) v tistem mesecu;
e. ogrevanje za površino v najemu 298 m², ki predstavlja 2,1 % od skupne površine vseh objektov
14.168,2 m2: v sorazmernem deležu računa za ogrevanje (2,1 %);
f. stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča oziroma davek na nepremičnine, po
uporabljeni kvadraturi in računu Mestne občine Ljubljana (MOL). Površina prostorov v najemu
predstavlja 3,118 % skupne površine stavbe, kar je tudi delež najemnika pri nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča oziroma davku na nepremičnine.
Cene električne energije, vodarine in kanalščine, ogrevanja in telefona so odvisne od cen posameznih
dobaviteljev.
7. člen

Najemnik direktno plačuje naslednje mesečne ali letne funkcionalne stroške:
a. dogovorjene manjše vzdrževalne posege, kot so zamenjava žarnic, stikal ali vtičnic,
b. za nabavo soli za mehčalno napravo za pripravo tople vode,
c. občinske takse, ki so posledica najemnikovih dejanj (reklamne table, panoji, obvestilni napisi…),
d. vse stroške pridobivanja dovoljenj, sanitarnih pregledov, elektro soglasij ali a‐testov za posamezno
opremo, tekoča vzdrževanja, druge stroške v zvezi s poslovanjem,
e. zbiranje, ločevanje, odvoz in odlaganje organskih odpadkov.
Najemnik mora pregledovati lovilec olja vsakih 30 dni in o tem voditi dnevnik pregledov oziroma stanja
lovilca. Najemnik mora lovilec olja očistiti vsakih 60 dni oz. večkrat glede na frekvenco uporabe in
najemodajalcu o tem priložiti evidenčni list o odvozu odpadka.
8. člen

Najemnik lahko izključno s predhodnim soglasjem najemodajalca dodatno opremi prostore, ki so
predmet najema, ob pooblaščenem nadzoru najemodajalca. Morebitna nova vgrajena oprema ne
postane last najemodajalca in jo je najemnik v primeru prenehanja te pogodbe dolžan na svoje stroške
odstraniti. Najemnik mora v primeru prenehanja te pogodbe na svoje stroške odstraniti tudi vse
premične stvari, katerih lastnik je.
9. člen

Najemnik se zavezuje:
 da bo v najetih prostorih potekala priprava in delitev sveže termično obdelane kakovostne hrane;
 da bo za izvajanje predhodne alineje na svoje stroške zagotovil ustrezno manjkajočo opremo;
 da bo poleg hrane nudil tudi hladne in tople napitke (voda, sok, kava, čaj in ostale brezalkoholne
pijače);
 da bo potekala izdaja hrane in napitkov vsak delavnik od 7:00 do 15:00 ure (redni obratovalni
čas), po posebnem dogovoru z vodstvom najemodajalca pa tudi izven navedenih ur in ob dela
prostih dnevih ter za izvedbo posebnih dogodkov najemodajalca;
 da bo nudil malice od 10:00 do 15:00 ure in kosila od 11:00 do 15:00 ure;
 da bodo v okviru malic (enolončnica, solata oz. sladica) in kosil (juha, glavna jed s prilogo, solata ali
sladica) dnevno na voljo vsaj pet različnih menijev (vključno z vegetarijanskim in brezmesnim
menijem);
 da bo poleg dnevnih menijev nudil tudi sladice, sendviče in solato iz solatnega bifeja;
 da bodo porcije malic in kosil ustrezne količine in visoke kakovosti v skladu s »Smernicami
zdravega prehranjevanja za študente z jedilniki 2008«;
 da bo nudil najmanj 2 dcl brezplačne pitne vode ali brezalkoholne pijače ali toplega napitka ob
vsakem študentskem kosilu;
 da bo imel zaposlene usposobljene delavce v zadostnem številu, da bo lahko le‐ti hitro in
kvalitetno zagotavljali pripravo in izdajo hrane;
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 da bo zagotovil študentske bone na lokaciji najemodajalca in ustrezno opremo za plačilo s
študentskimi boni;
 da bo zagotovil na lastne stroške čiščenje najetih prostorov in prostorov v souporabi;
 da bo plačeval vse obveznosti do najemodajalca in drugih dobaviteljev v dogovorjenih rokih;
 da imajo vsi zaposleni, ki bodo pri naročniku izvajali predmet javnega naročila opravljen živilski
pregled in tečaj HACCP.
Informativni cenik hrane in pijače, ki ga mora ponudnik priložiti k svoji ponudbi, v celoti zavezuje
ponudnika, v primeru sklenitve najemne pogodbe pa postane njena priloga in sestavni del te pogodbe,
razen, če bi se najemodajalec in najemnik pozneje drugače sporazumno dogovorila.
Najemnik mora organizirati delo na izdajni liniji hrane in pijače tako, da bo zagotovil čim boljšo
pretočnost gostov. V ta namen mora rednim strankam omogočiti brezgotovinsko plačevanje s plačilnimi
karticami. Najdaljši dopustni čas čakanja gosta od postavitve v vrsto do zaključenega plačila je 10 minut.
Najemnik se zavezuje, da bo vsak delovni dan v času med 7:00 in 15:00 uro sprotno odstranjeval
umazano posodo ter zagotavljal ustrezno čistočo prostorov in opreme v prostorih, ki so predmet
najema.
Najemnik se zavezuje, da bo vsak delovni dan po 16:00 uri očistil ter pospravil prostore in opremo, ki jih
ima v najemu oz. v souporabi in so opredeljeni v 2. členu te pogodbe, pa tudi izven navedenih ur oz. ob
dela prostih dnevih zaradi izvedbe pogostitev ob posebnih dogodkih najemodajalca.
Najemnik se zavezuje v dogovoru z najemodajalcem zagotoviti korektno in nedvoumno informiranje
gostov o ponudbi in ceniku (oglasna deska pred restavracijo in na spletni strani).
Najemnik zagotavlja, da bo dejavnost v najetih prostorih opravljal kvalitetno in s skrbnostjo dobrega
strokovnjaka. V ta namen bo najemodajalec izvajal redne ankete med zaposlenimi glede kakovosti hrane
in postrežbe. Poleg tega bo najemodajalec tudi vzpostavil spletno knjigo pritožb in pohval za
najemnikove storitve.
Najemodajalec lahko dnevno kadarkoli preverja kakovost priprave hrane v najeti kuhinji.
Najemnik se zaveže za vsak dan, ko ne bo izpolnil katerekoli obveznosti iz tega člena, plačati pogodbeno
kazen v višini 50,00 EUR. Pogodbena kazen se obračuna poleg najemnine enkrat mesečno in jo je
najemnik dolžan poravnati na način in v rokih, ki veljajo za najemnino. V primeru zamude s plačilom
pogodbene kazni mora najemnik plačati tudi zakonske zamudne obresti od zneska pogodbene kazni od
prvega dne zamude dalje, do plačila.
10. člen

Pogodbenika bosta sodelovala in se redno obveščala pri usklajevanju delovnega časa ter tudi čim hitreje
ukrepala pri reševanju organizacijskih problemov.
11. člen

Najemnik se obvezuje, da bo ravnal z opremo in prostori kot skrben gospodar in bo skrbel za vsa tekoča
dovoljenja v zvezi z obratovanjem prostorov, da bo sproti skrbel za čistočo prostorov, ki jih najema in
souporablja, prav tako bo skrbel za vso potrebno dokumentacijo vseh redno in začasno zaposlenih
delavcev.
Najemnik bo na svoje stroške zagotovil redno vzdrževanje prostorov in opreme, da bodo prostori čisti,
oprema pa vzdrževana in servisirana. Dodatno bo najemnik na svoje stroške vsaj enkrat letno organiziral
generalno čiščenje najetih prostorov in opreme ter čiščenje stekel.
Najemnik ne sme uporabljati najetih prostorov za izvajanje lastne gostinske dejavnosti (tj. nudenje
gostinskih storitev osebam, ki niso študenti, zaposleni ali zunanji obiskovalci najemodajalca) brez
predhodnega pisnega soglasja najemodajalca.
Najemnik ne sme oddati prostorov v podnajem brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja
najemodajalca.
V primeru poškodovanja inventarja ali prostorov najemnik plača najemodajalcu odškodnino v višini
povzročene škode na osnovi izstavljenega računa. Če se pogodbeni stranki ne moreta zediniti o višini
škode, jo določi izvedenec ustrezne stroke na stroške najemnika.
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12. člen

Najemodajalec mora najemniku zagotavljati nemoteno oskrbo s potrebnimi storitvami: voda, energija,
dostop, ogrevanje. V kolikor je obratovanje zaradi nedelovanja teh storitev, iz razloga na strani
najemodajalca, moteno (posledično zaprtje lokala), se najemnina za stvarno premoženje iz 2. člena te
pogodbe za čas trajanja motenj ne obračuna na smiselno enak način kot v primeru iz 4. člena te
pogodbe. Najemnik se odpoveduje pravici, da bi za čas neizvajanja dejavnosti zahteval od najemodajalca
kakršnokoli odškodnino ali nadomestilo za izpad dohodka.
13. člen

Najemodajalec ima zavarovan objekt z osnovno zavarovalno polico; najemnik mora po svoji poslovni
presoji urediti zavarovanje svoje dejavnosti (splošna civilna odgovornost, proizvajalčeva odgovornost za
izdelke, zastrupitev s hrano, ipd.).
14. člen

Najemna pogodba se sklene za določen čas od _______do 31.12.2021 z možnostjo podaljšanj za določen
čas po eno leto.
V primeru, da pogodba ne bo sporazumno podaljšana, se mora najemnik izseliti iz prostorov najkasneje
zadnji dan trajanja najemnega razmerja.
15. člen

Pogodbeni stranki se lahko kadarkoli sporazumno dogovorita za prenehanje najema.
16. člen

Najemodajalec lahko ob vsakem času in brez odpovednega roka odstopi od najemne pogodbe in zahteva
izpraznitev poslovnih prostorov, če najemnik huje krši določila te pogodbe.
Za hujše kršitve pogodbe se šteje zlasti:
- če najemnik v najetih prostorih ne začne izvajati dejavnosti iz te pogodbe v 15 dneh po sklenitvi
najemne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa ali če nato preneha z
izvajanjem dejavnosti v teh prostorih,
- če je najemnik v zamudi s plačilom finančnih obveznosti po tej pogodbi dva meseca od dneva, ko ga
je najemodajalec na to opomnil,
- če najemnik ne dopusti najemodajalcu oziroma varnostni službi vstopa v prostore, ki so predmet
najema,
- če najemnik ne omogoči najemodajalcu uporabo prostorov pod pogoji iz 4. člena te pogodbe,
- če najemnik izgubi študentske bone za lokacijo ali preneha z nudenjem subvencionirane prehrane
na študentske bone,
- če najemnik ne izpolnjuje obveznosti iz 7. člena te pogodbe,
- če najemnik brez predhodnega soglasja najemodajalca dodatno opremi prostore, ki so predmet
najema, ali če najemodajalcu ne omogoči nadzora pri dodatnem opremljanju,
- če najemnik ne izpolni katerekoli obveznosti iz 9. člena te pogodbe, zlasti pa če kakovost hrane in
postrežbe nista na pričakovani ravni,
- če najemnik ne skrbi, vzdržuje in čisti najetih prostorov, kot določa 11. člen pogodbe,
- če najemnik brez predhodnega pisnega soglasja najemodajalca uporablja najete prostore za
izvajanje lastne gostinske dejavnosti ali če jih brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja
najemodajalca odda v podnajem.
Razlogi za odstop od pogodbe s strani najemnika:
- nezmožnost uporabe poslovnih prostorov zaradi naravnih nesreč (poplave, potres, s strelo
povzročen požar…),
- nezmožnost uporabe poslovnih prostorov zaradi opustitve obveznosti najemodajalca iz te pogodbe.
Odstopna izjava mora biti pisna in odposlana s priporočeno pošiljko s povratnico. V primeru podaje
odstopne izjave se mora najemnik izseliti iz poslovnih prostorov v roku 7 dni po pravilih iz naslednjega
člena. Ta rok začne teči naslednji dan od prejema odstopne izjave.
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17. člen

Predaja poslovnih prostorov se izvede ob prevzemu ter ob izteku pogodbenega časa, v primeru
sporazumnega prenehanja pogodbe oziroma odstopa od pogodbe.
Pri predaji poslovnih prostorov pogodbeni stranki skupaj ugotovita dejansko stanje, ter pregled
zabeležita v zapisnik.
Ob prenehanju najema najemnik vzpostavi najete prostore in opremo v stanje pred prevzemom, kar je
razvidno iz prevzemnega zapisnika, upoštevajoč normalno rabo opreme, ki je last najemodajalca.
Ob izselitvi iz poslovnega prostora mora najemnik odstraniti vso opremo, ki jo je vgradil, razen če se
stranki ne dogovorita drugače, in sicer, da mu najemodajalec povrne neamortizirani del vgrajene
opreme in vlaganj v poslovni prostor, ki jih je najemnik opravil v soglasju z najemodajalcem, v kolikor
bodo vlaganja predstavljala nadaljnjo korist najemodajalcu.
V kolikor najemnik ne vzpostavi prvotno stanje v roku 7 (sedem) dni od vročitve odstopne izjave oziroma
najkasneje do izteka pogodbenega časa, lahko prvotno stanje vzpostavi najemodajalec na stroške
najemnika.
Do vrnitve prostorov mora najemnik plačevati vse stroške in najemnino iz te pogodbe.
Če najemodajalec odstopi od najemne pogodbe iz razlogov na strani najemnika, najemodajalec obdrži
celotno varščino kot pogodbeno kazen. V vseh drugih primerih se varščina poračuna z morebitnimi
neporavnanimi obveznostmi najemnika do najemodajalca, ki so nastale do izročitve prostorov oziroma
vzpostavitve prvotnega stanja v prostorih. Varščina oziroma njen preostali del se neobrestovan vrne
najemniku v 15 (petnajstih) dneh po vrnitvi prostorov oziroma po vzpostavitvi prvotnega stanja.
18. člen

V kolikor pride v času veljavnega pogodbenega odnosa do spremembe enega ali drugega pravnega
nosilca pogodbe, se nespremenjena pogodba z aneksom prenese na pravnega naslednika najemodajalca
ali pravnega naslednika najemnika, če za to obstaja obojestranski interes med strankama.
19. člen

V primeru, da je kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla
ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem
pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
20. člen

Pogodbenika bosta vse spore reševala sporazumno. V primeru, da se stranki ne bosta mogli sporazumno
dogovoriti glede nastalega spora, se spor rešuje pred sodiščem, pri čemer stranki določita kot stvarno
pristojno sodišče v Ljubljani.
21. člen

Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih od katerih prejme vsaka stranka po en (1) izvod. Pogodba
se lahko dopolnjuje z aneksi k osnovni pogodbi, ki morajo biti sklenjeni v pisni obliki.
V Ljubljani, _____________
Najemnik:

V Ljubljani, _____________
Najemodajalec:
UNIVERZA V LJUBLJANI
Fakulteta za strojništvo
prof. dr. Mitjan Kalin, dekan
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4.Seznam opreme v prostorih
Pozicija

2

2.002

4

4.001
4.002
4.003

5

5.001
5.002
5.003
5.004
5.005

Opis

ČISTILA

IZLIVNO KORITO – trokadero, dim: 520x530x560 mm

DOSTAVA

ENOETAŽNI VOZIČEK, dim: 800x690x930 mm
‐ nosilnost 100 kg
HLADILNA OMARA, dim: 600x680x1900 mm
‐ volumen: 434/406 l
‐ temperaturno območje: +1°C / +15°C
ZAMRZOVALNA OMARA, dim: 600x680x1900 mm
‐ volumen: 382/348 l
‐ temperaturno območje: ‐14°C / ‐28°C

HLADILNICE

MONTAŽNA HLAJENA KOMORA, dim: 3450x2320x2400 mm
‐ temperaturni režim od 0 do +2C
ODPRT REGAL, 4 POLICE, dim: 1200x540x1700 mm
ODPRT REGAL, 4 POLICE, dim: 1000x540x1700 mm
ODPRT REGAL, 4 POLICE, dim:1600x540x1700 mm
MONTAŽNA ZAMRZOVALNA KOMORA, dim: 2320x1750x2400 mm
‐ temperaturni režim od ‐18 do ‐20 C

5.006

ODPRT REGAL, 4 POLICE, dim: 1400x540x2000 mm

6

PRIROČNA SHRAMBA

6.001
6.002
6.003

ODPRT REGAL, 5 POLIC, dim: 1200x540x2000 mm
ODPRT REGAL, 5 POLIC, dim: 1000x540x2000 mm
ODPRT REGAL, 5 POLIC, dim: 900x540x2000 mm

7

7.001

PRIPRAVA MESA

7.003
7.004
7.005

HLADILNA OMARA, dim: 600x680x1900 mm
‐ volumen: 434/406 l
‐ temperaturrno območje: +1°C / +15°C
HLADILNI PULT, dim: 1900x700x900 mm
‐ desno vgrajeno korito, dim. 400x500x250 mm
INOX PREGRADNA STENA – BOČNA, dim: 700x3x450 mm
ZAPRTA VISEČA OMARICA Z DRSNIMI VRATI, dim: 1800x350x660 mm
STENSKI INOX UMIVALNIK ZA ROKE Z MEŠALNO BATERIJO

8

FINA PRIPRAVA

7.002

8.001
8.002
8.003

HLADILNI PULT, dim: 2100x700x900 mm
‐ desno vgrajeno korito, dim. 500x500x250 mm
DELOVNI PULT, dim: 1600x700x900 mm
ZAPRTA VISEČA OMARICA Z DRSNIMI VRATI, dim: 1200x350x660 mm

9

HLADNA PRIPRAVA

9.001
9.002
9.003
9.004
9.005
9.006

10

10.001
10.002

DELOVNI PULT, dim: 1400x700x900 mm
ZAPRTA VISEČA OMARICA Z DRSNIMI VRATI, dim: 1400x350x660 mm
DELOVNI PULT Z GRANITNO POVRŠINO, dim: 1400x700x900 mm
HLADILNI PULT Z GRANITNO POVRŠINO, dim: 1400x700x900 mm
POVIŠANA INOX POLICA, dim: 1400x500x600 mm
HITRI OHLAJEVALNIK IN ŠOK ZAMRZOVALNIK, dim: 640x700x530 mm

TERMIČNA OBDELAVA

PLINSKI ŠTEDILNIK, 2 odprta gorilnika, dim: 400x700x900 mm
moč gorilnikov: 1x3,5 kW, 1x5,5 kW
PLINSKI ŠTEDILNIK Z ELEKTRIČNO PEČICO, 4 odprti gorilniki

Količina

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

975

Stran
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10.003
10.004
10.005
10.006
10.007
10.008
10.009

10.009.1
10.009.2

10.010
10.011
10.012

11
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1 električna pečica za GN 1 ½, dim: 800x700x900 mm
BLOK MIZA S PREDALOM, dim: 400x700x900 mm
PLINSKA KUHINJSKA PREKUCNA PONEV 60 L, ponev izdelana iz nerjavnega jekla, dim:
800x700x900 mm
ELEKTRIČNI KOTEL ZA KUHANJE 80 L z okroglo posodo
dim: 800x700x900 mm
ELEKTRIČNA FRITEZA, 2 bazena: 2 x 13‐15 l (olja), dim: 800x700x900 mm
PLINSKA ŽAR PLOŠČA, dim. 800x700x900
BLOK MIZA S PREDALOM IN POVIŠANO MEŠALNO BATERIJO
dim: 400x700x900 mm
ELEKTRO PARNO KONVEKCIJSKI APARAT , Dim.: 875x792x1058 mm
ELEKTRO PARNO KONVEKCIJSKI APARAT
Dim.: 875x792x786 mm
MONTAŽNI SET (aparata naložena eden na drugem)
2x ELEKTRO PARNO KONVEKCIJSKI APARAT
MEHČALEC VODE, dim: 184x184x553 mm
DELOVNI PULT 500x900x900 mm
STROPNI PAROLOV – SEGMENTIRAN, dim: 4900x1800x450 mm

POMIVANJE KUHINJSKE POSODE

11.001
11.002
11.003

IZLIVNO KORITO – trokadero, dim: 520x530x560 mm
DVODELNO POMIVALNO KORITO dim. 1700x700x850 mm
ODPRT INOX REGAL, 5 POLIC, dim: 1400x540x2000 mm

12

IZDAJA HRANE

12.001
12.001.1
12.001.2

12.002
12.003
12.004
12.005
12.006
12.007
12.008
12.011
12.012
12.013

13

13.001
13.002
13.003
13.004
13.005
13.006
13.007
13.009
13.010

ELEMENT ZA PLADNJE, PRIBOR IN KRUH brez GN posod,
dim: 600x700x1580 mm
GN POSODA BREZ ROČAJEV,dim: 325x530x150 mm
GN POSODA BREZ ROČAJEV,dim: 325x176x150 mm
PULT ZAPRT S TREH STRANI,2400x700x900 mm
TOPLOVODNA KOPEL Z OGREVANO OMARICO IN NADGRADNJO (1 POLICA), dim:
1400x750x1285 mm
PULT ZAPRT S TREH STRANI, dim: 750x750x900 mm
HLADILNI PULT Z NADGRADNJO (1 POLICA), dim. 1100x750x1285 mm
HLADILNI PULT Z VITRINO, dim: 1100x750x1850 mm
HLAJEN PULT, 1400x750x900 mm
PULT, 875x750x900 mm
‐ na površini prostor za espresso aparat
DRSNA POLICA S TREMI CEVMI, L= 8930 mm
‐ iz nerjavečih okroglih cevi debeline najmanj 28/25x1,5 mm
NOSILEC DRSNE POLICE
‐ iz nerjaveče pločevine debeline najmanj 1,5 mm
PREKRIV REGULACIJSKIH NOGIC, dim: 8930x20x150 mm

POMIVANJE BELE POSODE

DESERVIRNI VOZIČEK, dim: 845x605x1520 mm
DELOVNA MIZA, dim: 1450x700x850 mm
LEVA VHODNA MIZA ZA POMIVALNI STROJ, dim:800x700x850 mm
PRETOČNI STROJ ZA POMIVANJE POSODE, povratno zajemanje toplote v
integrirani napi in odtoku, dim: 735x750x2435 mm
DESNA IZHODNA MIZA Z VODILI ZA KOŠARE ZA POMIVALNI STROJ
dim: 1205x700x850 mm
AVTOMATSKI MEHČALEC VODE, dim: 260x505x680 mm
INOX PREGRADNA STENA – BOČNA, dim: 700x3x450 mm
INOX VOZIČEK ZA ODPADKE, fi 380x605 mm
STENSKI INOX UMIVALNIK ZA ROKE Z MEŠALNO BATERIJO
dim: 400x400x250 mm

2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
6,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
16,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2020-3

Ob-1720/20

Upravna enota Šmarje pri Jelšah sprejme v hrambo
spremenjena pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije – SVIZ OŠ Kozje, Kozje 131, 3260 Kozje. V evidenci statutov sindikatov, ki
se vodi pri upravni enoti, se pri zapisu pod zaporedno
št. 20 vpiše sprememba naziva statuta: PRAVILA SVIZ
OSNOVNA ŠOLA KOZJE.

Stran

977

Stran
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Zavarovanja terjatev
SV 489/2020

Ob-1866/20

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št.
SV 489/2020 z dne 15. 4. 2020 sta nepremičnini, ki še
nista vpisani kot etažna lastnina v zemljiški knjigi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, in sicer stanovanje
številka 6 v II. nadstropju, v skupni izmeri 71,83 m2,
ki se nahaja v večstanovanjski hiši v Mariboru, na naslovu Glavni trg 25, ki stoji na parceli številka 1975/1
katastrska občina Maribor-Grad, ki se nahaja v stavbi
številka 2198, na naslovu Glavni trg 25, 2000 Maribor, ki
stoji na parceli ID znak parcela 657 1975/1 in po podatkih GURS predstavlja nepremičnino, ID znak del stavbe
657-2198-6, katastrska občina 567 Maribor-Grad stavba
2198 del stavbe 6, last zastavne dolžnice Božičnik Tine,
do celote, na podlagi originalne overjene Kupoprodajne
pogodbe z dne 19. 3. 2020, sklenjene med Pajnkihar
Majo (prej Barl Majo) in Barl Vlasto kot prodajalkama
in zastavno dolžnico kot kupko in Izpiska iz matičnega
registra o sklenjeni zakonski zvezi z dne 19. 11. 2016
za Barl Majo (sedaj Pajnkihar), originalne overjene Prodajne pogodbe številka 1582/91 z dne 23. 12. 1991
sklenjene med Občino Maribor kot prodajalko in Barl
Vlasto in Barl Majo kot kupkama, z originalnim overjenim Aneksom k prodajni pogodbi številka 1582/91,
z dne 16. 10. 2002 sklenjenim med Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor kot prodajalcem
in Barl Vlasto in Barl Majo kot kupkama in potrdilom
Mestne občine Maribor z dne 7. 8. 2012 in stanovanje
številka 13, v skupni izmeri 115,25 m2, ki se nahaja na
podstrešju večstanovanjske hiše v Mariboru, na naslovu Glavni trg 25 (nič petindvajset), ki stoji na parceli
številka 1975/1 katastrska občina Maribor-Grad, ki se
nahaja v stavbi številka 2198, na naslovu Glavni trg 25,
2000 Maribor, ki stoji na parceli ID znak parcela 657
1975/1 in po podatkih GURS predstavlja nepremičnino,
ID znak del stavbe 657-2198-13, katastrska občina 567
Maribor-Grad stavba 2198 del stavbe 13, last zastavnega dolžnika Ljevaja Čedomirja, do celote, na podlagi originalne overjene Prodajne pogodbe z dne 16. 1. 2008,
sklenjene med družbo MAPROS trženje in storitve d.o.o.
kot prodajalko in zastavnim dolžnikom kot kupcem, originalne Prodajne pogodbe številka 2014-27/2007-02/07
z dne 7. 8. 2007 sklenjene med Javnim medobčinskim
stanovanjskim skladom Maribor kot prodajalcem in družbo MAPROS d.o.o. kot kupko z originalnim overjenim
zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 23. 7. 2007, ki ga je
izdal prodajalec Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor ter kopije pogodbe o prenosu nepremičnin z dne
6. 11. 2001 sklenjene med Mestno občino Maribor, Občino Hoče - Slivnica, Občino Miklavž na Dravskem polju,
Občino Starše, Občino Rače - Fram, Občino Duplek ter
Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor
in katere Izvirnik se nahaja pri Dn 15856/2004 Okrajnega sodišča v Mariboru, zastavljeni v korist upnice Nova
KBM d.d., s sedežem Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor,
matična številka 5860580000, za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v višini 115.000,00 EUR s pripadki.

SV 490/2020

Ob-1867/20

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št.
SV 490/2020 z dne 15. 4. 2020 sta nepremičnini, ki še
nista vpisani kot etažna lastnina v zemljiški knjigi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, in sicer stanovanje
številka 6 v II. nadstropju, v skupni izmeri 71,83 m2,
ki se nahaja v večstanovanjski hiši v Mariboru, na naslovu Glavni trg 25, ki stoji na parceli številka 1975/1
katastrska občina Maribor-Grad, ki se nahaja v stavbi
številka 2198, na naslovu Glavni trg 25, 2000 Maribor, ki
stoji na parceli ID znak parcela 657 1975/1 in po podatkih GURS predstavlja nepremičnino, ID znak del stavbe
657-2198-6, katastrska občina 567 Maribor-Grad stavba
2198 del stavbe 6, last zastavne dolžnice Božičnik Tine,
do celote, na podlagi originalne overjene Kupoprodajne
pogodbe z dne 19. 3. 2020, sklenjene med Pajnkihar
Majo (prej Barl Majo) in Barl Vlasto kot prodajalkama
in zastavno dolžnico kot kupko in Izpiska iz matičnega
registra o sklenjeni zakonski zvezi z dne 19. 11. 2016
za Barl Majo (sedaj Pajnkihar), originalne overjene Prodajne pogodbe številka 1582/91 z dne 23. 12. 1991
sklenjene med Občino Maribor kot prodajalko in Barl
Vlasto in Barl Majo kot kupkama, z originalnim overjenim Aneksom k prodajni pogodbi številka 1582/91, z dne
16. 10. 2002 sklenjenim med Javnim medobčinskim
stanovanjskim skladom Maribor kot prodajalcem in Barl
Vlasto in Barl Majo kot kupkama in potrdilom Mestne občine Maribor z dne 7. 8. 2012 in stanovanje številka 13,
v skupni izmeri 115,25 m2, ki se nahaja na podstrešju
večstanovanjske hiše v Mariboru, na naslovu Glavni
trg 25, ki stoji na parceli številka 1975/1 katastrska občina Maribor-Grad, ki se nahaja v stavbi številka 2198,
na naslovu Glavni trg 025 (nič petindvajset), 2000 Maribor, ki stoji na parceli ID znak parcela 657 1975/1 in
po podatkih GURS predstavlja nepremičnino, ID znak
del stavbe 657-2198-13, katastrska občina 567 Maribor-Grad stavba 2198 del stavbe 13, last zastavnega
dolžnika Ljevaja Čedomirja, do celote, na podlagi originalne overjene Prodajne pogodbe z dne 16. 1. 2008,
sklenjene med družbo MAPROS trženje in storitve d.o.o.
kot prodajalko in zastavnim dolžnikom kot kupcem, originalne Prodajne pogodbe številka 2014-27/2007-02/07
z dne 7. 8. 2007 sklenjene med Javnim medobčinskim
stanovanjskim skladom Maribor kot prodajalcem in družbo MAPROS d.o.o. kot kupko z originalnim overjenim
zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 23. 7. 2007, ki ga je
izdal prodajalec Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor ter kopije pogodbe o prenosu nepremičnin z dne
6. 11. 2001 sklenjene med Mestno občino Maribor, Občino Hoče - Slivnica, Občino Miklavž na Dravskem polju,
Občino Starše, Občino Rače - Fram, Občino Duplek ter
Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor
in katere Izvirnik se nahaja pri Dn 15856/2004 Okrajnega sodišča v Mariboru, zastavljeni v korist upnice Nova
KBM d.d., s sedežem Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor,
matična številka 5860580000, za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v višini 59.000,00 EUR s pripadki.
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Stran

Objave sodišč
Izvršbe
1194 VL 100445/2019

Os-1835/20

Na podlagi sklepa o nadaljevanju izvršbe z novim
izvršilnim sredstvom z dne 9. 1. 2020, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 8
v večstanovanjski hiši na naslovu Rudarska cesta 5, 1412
Kisovec, v izmeri 36,55 m2, ki se nahaja v 2. etaži stavbe,
v lasti dolžnika Rizvić Mirze, do celote, zarubljeno v korist
upnika Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o., Zagorje ob Savi, zaradi izterjave 452,82 EUR.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 13. 3. 2020

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
2769 I 3801/2019

Os-1575/20

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Okrajno sodišče v Ljubljani, Finančno računovodska
služba VL 44915/18, Miklošičeva 10, Ljubljana - dostava, proti dolžniku Igorju Jakša, EMŠO 0203984500074,
Rusjanov trg 2, Ljub
ljana - dostava, zaradi izterjave
150,00 EUR, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Marko Binder,
Hacquetova 8, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 2. 2020
II N 1034/2019

Os-1730/20

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni
svetovalki Maji Polončič, v nepravdni zadevi predlagatelja Romana Kvaternik, Breg 8, Ljubljana, ki ga zastopa
Odvetniška pisarna Mitja Lamut iz Ljubljane, zoper nasprotno udeleženko Lomel Suganob Kvaternik, dejanski
naslov neznan, zaradi razveze zakonske zveze, zaupanja mld. otrok v vzgojo in varstvo, določitve preživnine in
stikov, o imenovanju začasnega zastopnika, dne 28. februarja 2020 sklenilo:
Za začasnega zastopnika se imenuje odvetnik Anže
Godec, Železna cesta 14, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2020

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 33/2020

Os-1711/20

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski
postopek po Mariji Bratuž, rojeni Černigoj, hčerki Ivane,

neznanih rojstnih podatkov, z zadnjim znanim bivališčem v Italiji, v Gorici, Via Scuole 6, ki je bila razglašena za mrtvo s sklepom Okrajnega sodišča v Ajdovščini,
N 14/2019 z dne 20. 11. 2019 in določenim datumom
smrti 4. 12. 1990.
Ker se ne ve, ali je kaj dedičev, sodišče poziva vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica v Uradnem listu RS, na oglasni deski in na spletni
strani tega sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 2. 3. 2020
D 410/2019

Os-1574/20

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po dne 25. 10. 2019 umrli Teutsch Mariji, rojeni dne
25. 6. 1944, nazadnje stanujoči Alwin-Lonke-Strasse 51,
DE 28719 Bremen, Nemčija.
Sodišču niso poznani podatki o zakonitih dedičih
zapustnice, predvsem o njenem možu Teutsch Gütherju Michaelu, rojenem 16. 6. 1945 in eventualnih ostalih
dedičih, da bi jih pozvalo na podajo dedne izjave glede
dedovanja premoženja zapustnice.
Zakonite dediče po zapustnici pozivamo, da se
v enem letu po objavi tega oklica prijavijo pri tukajšnjem
sodišču kot dediči. Če se po preteku enega leta od objave oklica pri sodišču ne bodo zglasili, bo sodišče nadaljevalo postopek na podlagi do sedaj znanih podatkov.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 25. 2. 2020
D 701/2019

Os-1645/20

Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po dne 26. 10. 2019 umrlem Momčilu Stjelja, roj.
19. 9. 1957, gradbenemu tehniku, državljanu Republike
Slovenije, nazadnje stanujočemu Center 21a, Črna na
Koroškem.
Ker so se vsi dediči prvega dednega reda in vsi
dediči drugega dednega reda odpovedali dedovanju po
zapustniku, sodišču pa niso znani podatki o potencialnih dedičih tretjega dednega reda, sodišče na podlagi
206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja
v zapuščinskem postopku po pokojnem Momčilu Stjelja
poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi razpoložljivih podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 3. 2020
D 125/2018

Os-1655/20

Pri tem sodišču vodimo zapuščinski postopek po
pokojnem Andreju Fon, sin Simona, rojen 16. 10. 1856,
s stalnim prebivališčem na naslovu Trnovo ob Soči 61,
Srpenica, umrl 31. 12. 1933 v Kobaridu.

979
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Po zapustniku ni zakonitih dedičev, zaradi tega
bo zapuščina prešla na Republiko Slovenijo, če noben
upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika
Slovenija za zapustnikove dolgove ne odgovarja.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Morebitne upnike se poziva, da v šestih mesecih
od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev, v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju – ZD.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 5. 3. 2020
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Preklici
Drugo preklicujejo
Krnc Urban, Ledina 1, Sevnica, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500055192000, izdal Cetis d.d.
gnx-341673
MURSKA TRANSPORT D.O.O., OBRTNA ULICA 28, Murska Sobota, izvod licence, št. 013763/001,
za vozilo Mercedes Benz, reg. št. MS C5-255, veljavnost
do 12. 5. 2020. gnz-341671
Primož Rozman, s.p., Kompole 152, Štore, izvod licence, št. G011283/07151/003, za vozilo Citroen
C3, reg. št. CE-GC-424, veljavnost do 19. 3. 2025.
gny-341672
Šverc Simon, Dovže 20A, Mislinja, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti
za pridobitev licence v cestnem prometu, št. 604864,
izdano leta 1997 pri Ministrstvu za promet in zveze.
gnw-341674
TRANSPORT NEMEC D.O.O., MIREN 41A, Miren, potrdilo za voznika, št. O5018133, izdano na ime
Prodan Dalibor, veljavno od 21. 3. 2019 do 20. 3. 2020,
izdano pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije, leta
2019. gnv-341675
TRANSPORT NEMEC D.O.O., MIREN 41A, Miren,
potrdilo za voznika, št. O5007381, izdano na ime Stankovič Radovan, veljavno od 2. 9. 2015 do 20. 3. 2020,
izdano pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije, leta
2015. gnu-341676
TRANSPORT NEMEC D.O.O., MIREN 41A, Miren,
potrdilo za voznika, št. O5012693, izdano na ime Prodič
Budimir, veljavno od 2. 10. 2017 do 31. 3. 2018, izdano pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije, leta 2017.
gnt-341677

Stran
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Stran
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Javni razpisi

931

Druge objave

954

Evidence sindikatov

977

Zavarovanja terjatev

978

Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom

979
979
979
979

Preklici
Drugo preklicujejo

981
981
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