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Javni razpisi

Št. 371-29/2014/16-00841223 Ob-3206/15

Na podlagi 23. in 24. člena Uredbe o porabi sredstev 
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v pro-
gramskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in 
delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15) in 219. člena 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZI-
PRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) objavljamo

javni razpis
za sofinanciranje operacij »Celostne prometne 

strategije« v okviru Operativnega programa  
za izvajanje Evropske kohezijske politike 

v obdobju 2014–2020,  
prednostna os št. 4: Trajnostna raba in pro izvodnja 

energije in pametna omrežja,  
prednostna naložba št. 4.4: Spodbujanje 

nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti 
za urbana območja, vključno s spodbujanjem 
trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in 

ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, 
specifični cilj: Razvoj urbane mobilnosti za 

izboljšanje kakovosti zraka v mestih
Poglavje 1:
Uvod, predmet in namen javnega razpisa
1.1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega 

proračunskega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Mini-
strstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljub
ljana (v nadaljevanju: MZI).

1.2. Pravna in programska podlaga za izvedbo jav-
nega razpisa:

– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 
9/14 – ZRTVS1A, 25/14 – ZSDH1, 38/14, 84/14, 95/14 
– ZUJFC, 95/14, 14/15, 46/15 in 55/15);

– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 
55/15 – ZFisP);

– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – 
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13);

– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamen-
ta in sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kme-
tijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu 
za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evrop-
skem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za 
pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1083/2006Uredba (EU) št. 1300/2013 Evrop-
skega parlamenta in sveta z dne 17. decembra 2013 

o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1184/2006 (Uradni list št. 347 z dne 20. 12. 2013 
str. 347 v nadaljnjem besedilu: Uredba 1300/2013/EU);

– Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parla-
menta in sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede 
cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavi-
tvi Uredbe (ES) št. 1080/2006;

– Uredbo (EU) št. 1300/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem 
skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006;

– Proračun Republike Slovenije za leto 2015 
(DP2015) (Uradni list RS, št. 102/13 in 14/15);

– Operativni program za izvajanje Evropske kohe-
zijske politike v obdobju 2014–2020 z dne 11. decembra 
2014;

– Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta 
(Uradni list RS, št. 29/15);

– Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega pro-
grama za izvajanje evropske kohezijske politike za pro-
gramsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 50/15 
in št. 58/15);

– Navodila organa upravljanja za finančno upravlja-
nje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in 
delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020, 
Ljub ljana, julij 2015;

– Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odlo-
čanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje 
izvajanja evropske kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014–2020, Ljub ljana, julij 2015;

– Navodila organa upravljanja o upravičenih stro-
ških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020, Ljub ljana, julij 2015;

– Merila za izbor operacij v okviru Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike za 
obdobje 2014–2020, 17. april 2015;

– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obrav-
navo investicijske dokumentacije na področju javnih fi-
nanc (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10);

– Odločitev o podpori št. 44/CPS/0 za javni razpis 
»Celostne prometne strategije«, ki jo je izdal organ upra-
vljanja dne 9. 10. 2015.

Operacije se izvajajo v skladu z drugimi veljavni-
mi predpisi in navodili organa upravljanja (v nadaljeva-
nju: OU) v Republiki Sloveniji, objavljenimi na spletnem 
naslovu: http://www.euskladi.si/.

1.3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

sredstev posameznim občinam ali konzorcijem več ob-
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čin za izdelavo Celostne prometne strategije (v nadalje-
vanju: CPS). Poleg občin, ki še nimajo izdelanih CPS, se 
lahko na javni razpis prijavijo tudi tiste občine, ki imajo 
CPS že izdelano in je starejša od dveh let od datuma 
sprejema na občinskem svetu ter ga želijo ovrednotiti 
in prenoviti. Postopek vrednotenja in prenove je enak 
postopku izdelave CPS.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovra-
tnih sredstev iz naslova področja ukrepov trajnostne 
mobilnosti. Finančne spodbude so namenjene obči-
nam za izdelavo CPS v okviru Operativnega progra-
ma za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in 
pro izvodnja energije in pametna omrežja, prednostne 
naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za 
vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno 
s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobil-
nosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, 
v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za 
izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

Predmet sofinanciranja so operacije, ki bodo prispe-
vale k razvoju urbane mobilnosti in s tem k izboljšanju 
kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih 
območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih za-
stojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v ur-
banih območjih in povečanju prometne varnosti.

1.4. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je vzpostavitev trajnostne-

ga načrtovanja prometa v slovenskih občinah s pomo-
čjo izdelanih strateških dokumentov – CPS. Gre za nov 
pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih 
metodah načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi načeli 
vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi 
izpolni potrebe po boljši kakovosti bivanja v mestih in 
regijah za sedanje in prihodnje generacije. Proces pri-
prave CPS v Sloveniji je v začetni fazi, kar pomeni, da 
večina občin CPS še nima izdelanih. Tiste občine, ki pa 
imajo CPS že izdelan in ga želijo ovrednotiti in prenoviti, 
lahko to naredijo v okviru tega razpisa.

S pomočjo CPS pomagamo vzpostaviti trajnostni 
prometni sistem tako, da se zagotovi dostopnost delov-
nih mest in storitev za vse, izboljša prometna varnost, 
zmanjša onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in 
poraba energije, poveča učinkovitost in zmanjša stroške 
potniškega in tovornega prevoza ter izboljša privlačnost 
in kakovost mestnega okolja.

Celostno urejen promet ne pomeni zgolj bolje iz-
koriščene prometne infrastrukture, nižjih stroškov za 
mobilnost, manjših zastojev, bolj učinkovitih naložb, ve-
čjega zadovoljstva in manjšega onesnaženja. Prinaša 
objektivno merljivo izboljšanje kakovosti bivanja pre-
bivalcev in povečanje možnosti lokalnih skupnosti za 
uspešen razvoj.

S pripravo CPS in njihovim doslednim izvajanjem 
bodo slovenske občine stopile na pot trajnostne mo-
bilnosti. Proces spreminjanja načina dela in drugačen 
pristop k reševanju prometnih problemov sta bistvena 
za spremembe tako na ravni urejenosti naših mest, ki 
bodo postala prijazna pešcem in kolesarjem, kot na rav-
ni spreminjanja potovalnih navad občanov, ki bodo na 
račun manjše uporabe avtomobilov prispevali k večjemu 
deležu trajnostnih oblik mobilnosti.

Občine, ki ne bodo imele izdelane CPS ter potrjene-
ga akcijskega načrta za njeno izvedbo, se ne bodo mo-
gle potegovati za sredstva, ki bodo na voljo v okviru na-
daljnjih razpisov. Leti bodo namenjeni izvedbi ukrepov 
v okviru potrjenih CPS ter predstavljajo ukrepe trajno-
stne mobilnosti, kot so definirani v Operativnem progra-
mu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 

2014–2020. Izdelana CPS mora biti skladna s Smerni-
cami za pripravo CPS (Trajnostna mobilnost za uspešno 
prihodnost, Smernice za pripravo Celostne prometne 
strategije, Ljub ljana; Ministrstvo za infrastrukturo in pro-
stor, 2012; http://www.trajnostnamobilnost.si/engb/ak-
tivnosti/publikacije.aspx), izpolnjevati mora minimalne 
standarde iz 6. poglavja razpisne dokumentacije tega 
razpisa in ne sme biti starejša od pet let.

1.5. Predvidene dejavnosti
V okviru javnega razpisa bo posamezni upraviče-

nec moral izdelati CPS skladno s Smernicami za pri-
pravo CPS (kot je navedeno zgoraj) z vsemi potrebnimi 
spremljevalnimi aktivnostmi ter sprejeti akcijski načrt za 
izvedbo te CPS.

1.6. Zahtevek za izplačilo in obveznost poročanja
Sredstva se upravičencu nakazujejo na podlagi 

vsakega posameznega pravilnega zahtevka za izplači-
lo, s priloženimi računi ozi roma drugimi verodostojnimi 
knjigovodskimi listinami, ki izkazujejo nastanek obve-
znosti upravičenca. Rok za izplačilo je 30. dan oziroma 
skladno s plačilnim rokom, opredeljenim v veljavnem 
Zakonu o izvrševanju proračunov v Republiki Sloveniji 
in začne teči z dnem prejema pravilnega zah tevka za 
izplačilo. Pravilnost zahtevka za iz plačilo potrdi Mini-
strstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju: MZI), ki opravi 
kontrolo pred izplačilom.

Upravičenec mora k zahtevku za izplačilo posredo-
vati naslednje obvezne priloge:

– vsebinsko poročilo o izvajanju operacije, ki mora 
vedno vsebovati minimalne standarde za izdelavo CPS,

– finančno poročilo o izvajanju operacije,
– poročilo upravičenca o napredovanju del (obra-

zec v poglavju 5 razpisne dokumentacije),
– fotokopije dokazil (računov in drugih verodostoj-

nih knjigovodskih listin).
Ob posredovanju prvega zahtevka za izplačilo je 

upravičenec dolžan predložiti dokumentacijo za vse faze 
izvedbe javnega naročila (Predhodno informativno ob-
vestilo, Sklep o začetku postopka, Objava obvestila 
o javnem naročilu, Razpisna dokumentacija, Zapisnik 
o odpiranju ponudb, Odločitev o oddaji javnega naročila, 
Objava obvestila o oddaji, Končno poročilo o postopku 
javnega naročila, pogodbo o izvedbi javnega naročila).

Obveznost poročanja po zaključku operacije: Upravi-
čenec bo v obdobju petih let po zaključku operacije enkrat 
letno poročal o izvajanju CPS skladno z akcijskim načr-
tom, sprejetim na občinskem svetu in kazalniki, ki bodo 
določeni za spremljanje izvajanja ciljev v okviru CPS.

Poglavje 2:
Pogoji in merila za kandidiranje na javnem razpisu
2.1. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-

pisu
Osnovni pogoj za ugotavljanje upravičenosti je ce-

lovit pristop, s katerim bo zagotovljen prispevek k izva-
janju ukrepov trajnostne mobilnosti v urbanih območjih 
z jasno izraženo kontinuiteto izvajanja ukrepov, k čemur 
se zavezuje občina, ki bo kandidirala na javnem razpisu 
za izdelavo CPS pod pogoji tega javnega razpisa.

Na javni razpis se lahko prijavi posamezna občina 
ali konzorcij več občin. Konzorcij več občin mora imeno-
vati občino, ki bo nosilka operacije.

Posamezna občina ali konzorcij več občin mora 
izpolnjevati naslednje pogoje:

1. Vsaj eno naselje v posamezni občini ali v konzor-
ciju več občin ima status mestnega naselja (glej publika-
cijo Mestna naselja v Republiki Sloveniji, SURS 2004; 
spletna stran: http://www.stat.si/doc/pub/mestna_nase-
lja_slo_03.pdf

seznam mestnih naselij je na straneh 35–37).
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Seznam mestnih naselij je tekoče vzdrževan v skla-
du s spremembami naselij. Zadnji dostopni seznam iz 
leta 2015 je na naslednji povezavi: http://www.stat.si/do-
kument/5432/mestna_naselja.xls iz katerega je razvi-
dno, da se status mestnih naselij ni spremenil.

V primeru kandidature konzorcija več občin mora 
imeti občina – nosilka operacije vsaj eno naselje v občini 
s statusom mestnega naselja.

Vsaka občina lahko sodeluje le v eni vlogi.
Za večje občine je smiselno izdelati posamezne 

CPS, regionalne oziroma medobčinske CPS pa je smi-
selno izdelati za manjše občine, ki same ne zmorejo 
izdelati lastne Celostne prometne strategije, in se hkrati 
smiselno povezujejo tako prostorsko kot na vsebinski 
ravni.

Predlagamo, da se pri sestavi konzorcija ne prese-
že skupnega števila 5 občin, saj se z večanjem števila 
občin izgublja natančnost in podrobnost izdelane CPS, 
kar ni namen njene izdelave, saj regionalni vidik pokriva-
jo drugi dokumenti. Zaradi raznolikosti možnih kombina-
cij glede velikosti občin in njihove prometne povezanosti 
prepuščamo odločitev o številu občin v konzorciju sa-
mim občinam, vendar skupno število občin v konzorciju 
ne sme biti večje od 10.

V primeru kandidature konzorcija več občin mora 
biti vlogi priložena tudi Izjava o skupnem nastopu, iz 
katere bo razvidno, katera občina je nosilka operacije. 
V primeru uspešne kandidature konzorcija več občin, 
bo MZI od izbranega konzorcija pred podpisom pogod-
be o sofinanciranju zahteval predložitev pravnega akta 
o skupni izvedbi operacije. Pravni akt o skupni izvedbi 
operacije mora vsebovati vsaj naslednje določbe: po-
oblastilo občini – nosilki operacije za podpis Pogodbe 
o sofinanciranju operacije z MZI, neomejena solidarna 
odgovornost vseh občin v konzorciju, delež partnerjev 
v % in področje dela, ki ga bodo izvedli, način plačila, 
rok trajanja tega akta. Občine naj navedejo imena oseb, 
ki bodo odgovorne za izvedbo predmetne operacije za 
vsako občino posebej.

Spreminjanje partnerskih občin v konzorciju več 
občin po oddaji vloge ni več dovoljeno oziroma se taka 
sprememba šteje, kot da je prijavitelj umaknil vlogo za 
pridobitev sredstev.

2. Občina ima že izdelano CPS, ki je starejša od 
dveh let

Poleg občin, ki še nimajo izdelanih CPS, se lahko 
na javni razpis prijavijo tudi tiste občine, ki imajo CPS 
že izdelan in je starejši od dveh let od datuma sprejema 
na občinskem svetu ter ga želijo ovrednotiti in prenovi-
ti. Postopek vrednotenja in prenove je enak postopku 
izdelave CPS.

Dokazilo: Prijava (obrazec št. 1, točka 1) in priloga: 
Izjava o skupnem nastopu.

2.2. Splošni pogoji
– Operacija mora biti skladna s predmetom in na-

menom tega javnega razpisa in določili javnega razpisa 
ter razpisne dokumentacije.

– Posamezna operacija mora predstavljati ekonom-
sko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno 
določeno (tehničnotehnološko) funkcijo in imajo jasno 
opredeljen cilj skladen z javnim razpisom in razpisno 
dokumentacijo. Dokumentacija mora imeti v naprej do-
ločeno trajanje ter določen začetek in konec operacije.

– Pri vseh operacijah mora pokrivanje neupraviče-
nih stroškov zagotavljati prijavitelj iz lastnih virov; obči-
ne morajo imeti zagotovljena sredstva lastne udeležbe 
v občinskem proračunu, oziroma zaprto finančno kon-
strukcijo za izvedbo prijavljene operacije; priložen mora 
biti dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo ope-

racije (odlok o veljavnem proračunu lokalne skupnosti) 
in ustrezna stopnja investicijske dokumentacije skladno 
z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

– Operacija mora imeti zaključeno finančno kon-
strukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem 
razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne 
operacije (po tekočih cenah). V primeru, da ti viri niso 
dokazljivi, se vloga zavrne.

Dokazilo: Prijava (obrazec št. 1, točke 2, 3 in 4).
2.3. Ostale zahteve
Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo:
– da je seznanjen in da se strinja z vsebino tega 

javnega razpisa za izdelavo CPS za prednostno na-
ložbo št.4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse 
vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spod-
bujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in 
ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi v okviru 
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi št. 4: Traj-
nostna raba in pro izvodnja energije in pametna omrežja;

– da bo obveščal in komuniciral z javnostmi skladno 
s 115.–117. členom Uredbe 1303/2013/ES in Navodili 
organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin 
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020;

– da bo hranil dokumentacijo o operaciji v skladu 
z veljavnimi predpisi, vendar najmanj do 31. 12. 2020, 
kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj. Pred izte-
kom tega roka lahko ministrstvo ta rok podaljša;

– da bo dokumentacija operacije dostopna MZI, 
organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu 
organu ter drugim nadzornim organom;

– da je seznanjen s posledicami, ki bi nastale ob 
ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, 
neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh 
postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja 
operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo;

– da operacija ni predmet sofinanciranja iz drugih 
sredstev državnega ali EU proračuna;

– da bo vodil ločene knjigovodske evidence za ope-
racijo in spremljanje prihodkov na operaciji;

– da je seznanjen, da bo vključen na seznam upra-
vičencev, ki bo elektronsko ali drugače javno objavljen in 
bo vseboval ime operacije, naziv upravičenca in znesek 
javnih virov financiranja operacije;

– da bo v vseh fazah operacije smiselno zagotavljal 
enake možnosti v skladu z zakonodajo, ki pokriva podro-
čje zagotavljanja enakih možnosti in skladno z Uredbo 
št. 1303/2013;

– da je seznanjen, da operacija ne sme predstavljati 
državne pomoči in da bo v primeru nastopa elementov 
državne pomoči ravnal v skladu z veljavno zakonodajo, 
ki ureja državne pomoči ter o tem obvestil sofinancerja;

– da bo upošteval zakonodajo s področja integritete 
in preprečevanja korupcije (Zakon o integriteti in prepre-
čevanju korupcije – Uradni list RS, št. 69/11 – uradno 
prečiščeno besedilo);

– da je seznanjen z 71. členom Uredbe 
št. 1303/2013 o trajnosti operacije, in sicer, da mora 
upravičenec zagotoviti, da pet let po zaključku operacije 
ne sme priti do bistvene spremembe operacije, ki vpliva 
na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se 
razvrednotili njeni prvotni cilji;

– da je seznanjen, da je upravičenec dolžan izbrati 
izvajalce za izvedbo operacije v skladu z zakonodajo 
s področja javnega naročanja;

– da mora biti pri izvedbi operacije dosledno upo-
števana vsa veljavna zakonodaja ter pravila izvajanja 
kohezijske politike v Republiki Sloveniji;
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– da bo upošteval minimalne standarde za izdelavo 
CPS, določene v poglavju 6 razpisne dokumentacije;

– da bo vsaka sodelujoča občina pred zaključkom 
operacije s svojim sklepom na občinskem svetu sprejela 
CPS in akcijski načrt za njeno izvajanje. Vse sodelujoče 
občine bodo vsaka s svojim sklepom občinskega sveta 
sprejele skupno CPS, h kateri bo vsaka občina v prime-
ru kandidature več občin sprejela ločeni akcijski načrt 
le za del, ki se nanaša na izvajanje ukrepov trajnostne 
mobilnosti v posamezni občini. V primeru samostojnega 
nastopa občina sprejme svoj akcijski načrt za izvajanje 
ukrepov opredeljenih v CPS.

Za vse navedbe v izjavi velja, da lahko Ministrstvo 
za infrastrukturo v primeru kršitve navedb, odstopi od 
pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev dodeljenih 
nepovratnih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila do vračila.

Dokazilo: Izjava (obrazec št. 2).
2.4. Merila
Merilo za ocenjevanje je kot eno izmed meril za 

izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvaja-
nje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 
prispevek operacije k spodbujanju ustvarjanja trajno-
stnega prometnega sistema, kar je namen in vloga CPS.

Vse pravočasne in formalno popolne vloge v skladu 
z navodili iz javnega razpisa, ki bodo skladne s predme-
tom in namenom razpisa in ki bodo izpolnjevale pogoje 
za sodelovanje, bodo izbrane za sofinanciranje opera-
cije po tem javnem razpisu.

Kolikor bo višina razpoložljivih sredstev presežena, 
bo strokovna komisija ocenila vloge na osnovi točkova-
nja glede na območje, ki ga CPS pokriva, ker je prispe-
vek k spodbujanju ustvarjanja trajnostnega prometnega 
sistema na območju z večjim številom prebivalstva večji.

Merilo za ocenjevanje vlog na osnovi točkovanja gle-
de na območje, ki ga CPS pokriva, ki bo uporabljeno 
kolikor bo presežena višina razpoložljivih sredstev
CPS glede na območje
(podatki št. preb. po občinah: SURS, 2012)

Število 
točk

mestna občina 12 točk
občina nad 30.000 prebivalcev 11 točk
občina od 20.000 preb. do 30.000 prebival-
cev

10 točk

občina od 10.000 preb. do 20.000 prebival-
cev

9 točk

občina pod 10.000 preb. 8 točk
konzorcij 2 občin, v katerem ima občina – 
nosilka operacije nad 30.000 preb.

7 točk

konzorcij 3 občin, v katerem ima občina – 
nosilka operacije nad 30.000 preb.

6 točk

konzorcij 2 občin, v katerem ima občina – 
nosilka operacije od 20.000 preb. do 30.000 
preb.

5 točk

konzorcij 3 občin, v katerem ima občina – 
nosilka operacije od 20.000 preb. do 30.000 
preb.

4 točke

konzorcij 3 občin, v katerem ima občina – 
nosilka operacije pod 20.000 preb.

3 točke

konzorcij 4 občin 2 točki
konzorcij 5 ali več občin (največ 10 občin) 1 točka

V primeru prijave skupnega nastopa v obliki kon-
zorcija, se dodeli število točk samo za točkovanje kon-
zorcijev glede na število prebivalcev občine, ki je nosilka 
operacije.

V primeru, da bosta imeli dve vlogi v fazi izločanja 
enako število točk, bo imela prednost vloga z višjim šte-

vilom prebivalcev po uradnih statistikah SURS, 2012 (v 
primeru konzorcija se upošteva samo število prebivalcev 
občine – nosilke operacije).

Poglavje 3:
Višina razpoložljivih sredstev in način financiranja
3.1. Višina razpoložljivih sredstev
Višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske 

politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po 
tem javnem razpisu, znaša 3.750.000,00 EUR, in sicer:

– v letu 2016: predvidoma 2.625.000,00 EUR,
– v letu 2017: predvidoma 1.125.000,00 EUR.
V primeru, da v proračunskem letu ne bodo pora-

bljena sredstva v predvideni višini oziroma da poraba 
sredstev ne bo sledila predvideni dinamiki, se lahko 
ob upoštevanju proračunskih zmožnosti v naslednjih 
proračunskih letih dinamika razpoložljivosti sredstev 
spremeni.

3.2. Način financiranja
Financira se 85 % javnih upravičenih izdatkov po-

samezne operacije.
Sredstva do te višine se zagotavljajo iz namenskih 

sredstev Evropske unije, Evropskega kohezijskega skla-
da in sredstev proračuna RS v razmerju 85:15.

Namenska sredstva EU za kohezijsko politiko se 
skupaj s sredstvi slovenske soudeležbe zagotavljajo 
v proračunu Republike Slovenije na evidenčnem projek-
tu št. 1541150007 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij 
v višini:

– 4.4. Trajnostna mobilnost – EU 1420 Kohezijski 
sklad (KS) – 3.187.500,00 EUR

– 4.4 Trajnostna mobilnost EU 1420 Kohezijski 
sklad (KS) – slovenska udeležba – 562.500,00 EUR.

Izvajanje pogodbenih obveznosti se odloži, dokler 
za ta namen v posebnem delu proračuna ni zagotovlje-
nih pravic porabe v višini razpisanih sredstev.

15 % javnih upravičenih izdatkov in sredstva za 
neupravičene izdatke mora zagotavljati upravičenec.

Najvišji znesek sofinanciranja je lahko 
110.000,00 EUR. Zneski sofinanciranja ne presega do-
ločenih zneskov iz tabele spodaj – Najvišji znesek sofi-
nanciranja za izdelavo CPS.

Tabela: Najvišji znesek sofinanciranja za izdelavo 
CPS

CPS glede na območje
(podatki št. preb. po občinah: 
SURS, 2012)

Najvišji znesek 
sofinanciranja 
za posamezno 
operacijo

konzorcij 2 občin 60.000,00 EUR
konzorcij 3 občin 70.000,00 EUR
konzorcij 4 občin 80.000,00 EUR
konzorcij 5 ali več občin (največ 10) 90.000,00 EUR
občina pod 10.000 prebivalcev 50.000,00 EUR
občina od 10.000 preb. do 20.000 
preb. 60.000,00 EUR
občina od 20.000 preb. do 30.000 
preb. 70.000,00 EUR
občina nad 30.000 preb. 80.000,00 EUR
mestna občina pod 40.000 preb. 80.000,00 EUR
mestna občina od 40.000 preb. do 
60.000 preb. 90.000,00 EUR
mestna občina od 60.000 preb. do 
100.000 preb. 100.000,00 EUR
mestna občina nad 100.000 preb. 110.000,00 EUR 

3.3. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški lahko nastajajo le v okviru upravi-

čenih namenov in se presojajo, določajo ter dokazujejo 
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v skladu z Navodili OU o upravičenih stroških za sred-
stva evropske kohezijske politike v obdobju 20142020 
in dokumentacijo javnega razpisa. Skladno z Navodili 
OU o upravičenih stroških za sredstva evropske kohe-
zijske politike 2014–2020 so upravičeni stroški po tem 
javnem razpisu:

– stroški storitev zunanjih izvajalcev;
– stroški informiranja in komuniciranja.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okvi-

ru upravičenih namenov te vsebine, in sicer: v skladu 
s predvidenim okvirnim popisom del se kot upravičeni 
stroški v primeru izdelave strategije lahko vključijo ak-
tivnosti v zvezi z izdelavo CPS. Postopek prenove in 
vrednotenja CPS je enak postopku izdelave CPS.

Stroški bodo upravičeni, če bodo operacije izvede-
ne v skladu z določili zakona, ki ureja javno naročanje 
in drugo veljavno zakonodajo ter navodili organa upra-
vljanja.

Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani, so potrebni 

za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije;
– so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravlje-

na: za blago, ki je bilo dobavljeno; za storitve, ki so bile 
izvedene;

– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega go-
spodarja;

– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 

listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili skupnosti 

in nacionalnimi predpisi.
Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so neu-

pravičeni stroški za sofinanciranje s sredstvi kohezijske 
politike in jih zagotavlja upravičenec.

Davek na dodano vrednost, strošek dela zaposle-
nih na občini, materialni stroški občine in potni stroški 
zaposlenih na občini so po tem javnem razpisu vselej 
neupravičen strošek, ki ga zagotavlja upravičenec iz 
lastnih sredstev.

V primeru, da končni cilj operacije ni dosežen, MZI 
lahko zahteva vrnitev vseh plačanih sredstev skupaj 
z zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do 
dneva vračila.

3.4. Obdobje upravičenosti
Stroški so upravičeni do sofinanciranja, če nastane-

jo v obdobju od datuma podpisa pogodbe upravičenca 
z izdelovalcem CPS pod pogojem, da je bila pred tem 
podpisana pogodba z MZI, do vključno 30. 6. 2017. 
Datum nastanka stroška je datum opravljene storitve ali 
dobave blaga. Upravičenec mora poročati o doseženih 
rezultatih operacije najkasneje do 30. 8. 2017.

Izdatki bodo upravičeni, če bodo nastali v obdobju 
od datuma podpisa pogodbe do 30. 8. 2017.

Obdobje upravičenosti lahko MZI podaljša zaradi 
posebej utemeljenih razlogov in na podlagi soglasja 
organa upravljanja.

Poglavje 4:
Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge ter določila 

o izvedbi postopka
4.1. Način in rok za predložitev vlog
4.1.1. Vsebina vloge
Prijavitelj vlogo na razpis pripravi tako, da izpolni, 

datira, žigosa in podpiše obrazce iz razpisne dokumen-
tacije in jim priloži vse zahtevane priloge.

Vloga bo popolna, če bo sestavljena iz naslednjih 
obveznih dokumentov, ki bodo izkazovali izpolnjevanje 
pogojev iz zahtev iz 2. poglavja tega javnega razpisa:

1. Prijava (obrazec št. 1 s prilogami);
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki;

– če ima prijavitelj že ima izdelano CPS, navede 
datum sprejema CPS na občinskem svetu, sicer pusti 
prazno;

– obrazec se datira in žigosa z žigom prijavitelja;
– obrazec podpiše pooblaščenec prijavitelja;
– v obrazcu morajo biti vse vrednosti vpisane v zne-

skih po tekočih cenah.
Priloga 1.1: Finančni načrt:
Operacija mora biti ustrezno opredeljena v veljav-

nem aktu o proračunu samoupravne lokalne skupnosti 
(odlok), in sicer v primeru neinvesticijske operacija v po-
sebnem delu proračuna oziroma v njegovih obrazloži-
tvah. Kot dokazilo zadošča kopija odloka z označeno 
navedbo, kje so zagotovljeni viri za izvedbo operacije.

– finančni načrt se datira in žigosa z žigom prija-
vitelja;

– obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja.
Priloga 1.2: Izjava o skupnem nastopu z navedbo 

občine – nosilke operacije in ostalih sodelujočih občin (v 
primeru kandidature konzorcija več občin)

2. Izjava (obrazec št. 2):
– obrazec se datira in žigosa z žigom prijavitelja;
– obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja.
3. Podatki o prijavitelju (obrazec št. 3):
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki;
– obrazec se datira in žigosa z žigom prijavitelja;
– obrazec podpiše odgovorna oseba prijavitelja.
4. Vzorec pogodbe o sofinanciranju (obrazec št. 4):
– vzorec pogodbe mora biti parafiran s strani pri-

javitelja;
– s svojo parafo prijavitelj izrazi strinjanje z vsemi 

določili vzorca pogodbe.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti 

opremljena z obrazcem »naslovnica«. Nepravilno ozna-
čene ovojnice in vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, 
se ne bodo odpirale in bodo vrnjene pošiljatelju.

Vloga z dokumentacijo mora biti označena skladno 
z Navodili organa upravljanja za informiranje in ob-
veščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih 
v programskem obdobju 2014–2020.

V primeru obsežnejše dokumentacije je potrebno 
mape oziroma fascikle z vlogo oddati v ovojnici, lahko pa 
tudi v več ovojnicah, pri čemer je potrebno vsako enako 
opremljeno ovojnico dodatno označiti s številko ovojnice 
in skupnim številom ovojnic.

Prijavitelji oddajo vlogo ter spremembe in umike 
vlog opremljene z obrazcem naslovnice.

4.1.2. Označitev podatkov, ki pomenijo poslovno 
skrivnost

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija od-
pre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki se 
v skladu z internimi akti prijavitelja smatrajo kot poslov-
na skrivnost in jih kot takšne prijavitelj v vlogi posebej 
in jasno označi. Poslovna skrivnost se lahko nanaša 
na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se 
nanašati na celotno vlogo.

4.1.3. Variantna vloga
Variantne vloge se ne bodo upoštevale.
4.1.4. Rok za predložitev vlog osebno ali po pošti
Vloge morajo biti vložene osebno ali prispele po 

pošti najkasneje do dne 10. 11. 2015 do 10. ure, na na-
slov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 
Ljub ljana.

Osebno je mogoče pošto dostaviti v glavno pisarno 
vsak delovni dan med 8. in 16. uro (petek do 14.30).

4.2. Postopek in način izbora
4.2.1. Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog ne bo javno in bo izvedeno 

najkasneje v roku 8 dni od izteka roka za vložitev vlog.
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Naslednja odpiranja bodo izvedena, kolikor sred-
stva ne bodo porabljena na predhodnem odpiranju, kar 
bo Ministrstvo za infrastrukturo objavilo v Uradnem listu 
RS.

Če vloga ni bila vložena v roku, določenem za pre-
jem vloge, se šteje, da je bila vložena prepozno in se jo 
po končanem postopku odpiranja, neodprto vrne poši-
ljatelju z navedbo, da je bila prepozna.

Pred iztekom roka za oddajo vloge lahko prijavitelji 
v pisni obliki, na enak način kot vlogo, spremenijo ali 
umaknejo že vloženo vlogo, s tam da mora biti spre-
memba ali umik jasno označena z oznako »Sprememba 
vloge« ali »Umik vloge«.

Na odpiranju se bodo najprej odprli umiki vlog, nato 
pa pravočasno prispele vloge po vrstnem redu prispetja. 
Če je bila vložena sprememba vloge, se osnovna vloga 
odpre za spremembo vloge.

O odpiranju vlog bo komisija sproti vodila zapisnik. 
Na odpiranju bo komisija ugotovila popolnost vlog glede 
na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti iz 2. 
poglavja (formalna popolnost).

4.2.2. Dopolnitev nepopolnih vlog
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno 

pozvala tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso popolne, 
da jih dopolnijo v roku 8 dni od datuma prejema poziva.

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v danem roku ne 
bo dopolnil ali jih ne bo dopolnil ustrezno, bodo zavrže-
ne s sklepom.

Vloge ne morejo biti dopolnjene z vsebinsko dopol-
nitvijo, ki spreminja dokumentacijo.

4.2.3. Strokovni pregled popolnih vlog
Komisija bo opravila strokovni pregled vlog ter jih 

ocenila na podlagi pogojev in meril, navedenih v tem 
javnem razpisu. Vloge, ki ne bodo skladne s predmetom 
in namenom razpisa ter vloge, ki ne bodo izpolnjevale 
pogojev za sodelovanje iz 2. poglavja, bodo zavrnjene.

Komisija bo o strokovnem pregledu popolnih vlog in 
o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik.

Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse splošne in 
posebne pogoje ter ostale zahteve, ki so navedene 
v tem poglavju. Vloge, pri katerih navedeni pogoji in 
zahteve ne bodo izkazani, bodo s sklepom izločene iz 
postopka ocenjevanja ter zavržene.

Na podlagi ocene vlog bo komisija pripravila predlog 
prejemnikov sredstev in ga predložila ministru za infra-
strukturo.

4.2.4. Odločitev o dodelitvi sredstev
Na podlagi predloga prejemnikov sredstev bo mini-

ster za infrastrukturo izdal sklepe o izboru prejemnikov 
sredstev in sicer v roku 60 dni od odpiranja vlog.

Vlagatelji vlog, ki niso bili izbrani, bodo s sklepom 
obveščeni v roku 60 dni od odpiranja.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja 
in bodo objavljeni na spletnem naslovu Ministrstva za 
infrastrukturo http://www.mzi.gov.si.

4.2.5. Sklenitev pogodbe za dodelitev sredstev
Prejemniku sredstev bo posredovan sklep o izboru. 

Hkrati bo prejemnik sredstev pozvan k podpisu pogodbe 
o sofinanciranju.

Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva 
nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za prido-
bitev sredstev.

O dodelitvi sredstev se sklene pogodba o sofinan-
ciranju med MZI in izbranim prijaviteljem.

Prijavitelj operacije postane upravičenec z dnem 
podpisa pogodbe o sofinanciranju.

4.2.6. Upravni spor
Prijavitelji lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa 

MZI o (ne)izboru sprožijo upravni spor.

4.3. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije 
ter obveščanje

Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Ura-
dnem listu RS na voljo na spletnem naslovu: http://www.
mzi.gov.si.

Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s po-
stopkom se posredujejo najkasneje do dne 3. 11. 2015 
na elektronski naslov: mzimobilen.si@gov.si.

Odgovori bodo objavljeni najkasneje do dne 5. 11. 
2015 na spletni strani http://www.mzi.gov.si.

Vsi objavljeni odgovori imajo status dopolnitve raz-
pisne dokumentacije.

Na kakršenkoli drug način pridobljene informacije 
niso relevantne.

Ministrstvo za infrastrukturo

Št. 5320-1/2015/7 Ob-3186/15

Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije 
s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06, 
76/10) in Uredbe o izvajanju finančnih podpor za ohra-
njanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06) Urad Vlade Re-
publike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu 
objavlja

javni razpis
za razpisno področje B v letu 2016: finančna 

podpora Slovencem po svetu
1) Ime in sedež uporabnika proračunskih sredstev: 

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, 
Erjavčeva 15, 1000 Ljub ljana, Slovenija (v nadaljeva-
nju: Urad).

2) Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa za razpisno področje B v 

letu 2016: finančna podpora Slovencem po svetu (v na-
daljevanju: javni razpis) je spodbujanje dejavnosti Slo-
vencev, ki živijo po svetu, in njihovo povezovanje z Re-
publiko Slovenijo.

Cilji javnega razpisa so:
1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter 

kulturne identitete,
2. medsebojno povezovanje ter povezovanje z Re-

publiko Slovenijo na vseh področjih, vključno s povezo-
vanjem preko spletnih orodij,

3. krepitev dejavnosti mladih in za mlade,
4. krepitev sodelovanja z Republiko Slovenijo na 

področju gospodarstva,
5. krepitev sodelovanja z Republiko Slovenijo na 

področju znanosti in izobraževanja,
6. vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev po 

svetu.
3) Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-

pisa je sofinanciranje rednega delovanja/programa in 
projektov, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.

4) Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko 
prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor 
tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in po-
slovni sub jekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na po-
dročju povezovanja in sodelovanja s Slovenci po svetu.

5) Pomen izrazov
Redno delovanje/program organizacije so redne 

naloge in operativne aktivnosti, ki jih prosilec izvaja 
vsako leto, skozi celo leto in predstavljajo njegovo kon-
tinuirano delovanje.

Projekt je ekonomsko neodvisen niz medsebojno 
povezanih aktivnosti, ki predstavljajo zaokroženo celoto 
in pri katerih se za doseganje ciljev projekta uporabljajo 
različni viri (finančni, človeški itd.).
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Projekt je začasnega značaja in njegov cilj je do-
seganje enkratnega rezultata. Začasen značaj pomeni, 
da ima vsak projekt omejeno časovno dobo, trajanje je 
določeno z datumom začetka in konca. Enkraten rezul-
tat pomeni, da ga je zaradi njegovih posebnosti mogoče 
razlikovati od podobnih projektov ter od običajnih rednih 
nalog oziroma aktivnosti.

Vsebine redne dejavnosti ni možno prijaviti v okviru 
projekta.

6) Pogoji za dodelitev finančne podpore
Finančno podporo lahko prejme prosilec, ki izpol-

njuje naslednje pogoje:
– da si z enkratnim dejanjem ali s trajno dejavnostjo 

prizadeva za materialno, socialno, politično, kulturno ali 
duhovno dobrobit pripadnikov slovenskega naroda zu-
naj Republike Slovenije oziroma za ohranitev in krepitev 
njihove slovenske identitete;

– da ima pozitiven odnos do povezovanja z matično 
domovino Republiko Slovenijo;

– da spoštuje postopke in obveznosti v zvezi z rabo 
proračunskih sredstev Republike Slovenije.

7) Merila za dodelitev finančne podpore
Merila za dodelitev finančne podpore so:
– izpričana vloga prosilca in njegov pomen znotraj 

posamezne slovenske skupnosti;
– obseg in kakovost delovanja;
– velikost in razvejanost strukture;
– načrti delovanja;
– dejanski stroški in potrebe;
– nujnost zadev;
– simbolna vrednost enkratnega dejanja, trajnega 

delovanja ali materialnega pričevanja;
– višina finančne podpore, ki jo prosilec prejme iz 

drugih virov.
Strokovna komisija lahko pridobi tudi mnenje zuna-

njega strokovnjaka. Pred dokončno odločitvijo strokovne 
komisije pa se lahko pridobijo dodatne informacije glede 
sofinanciranja posamezne vloge tudi s strani drugih dr-
žavnih institucij.

8) Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago 
za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje progra-
mov in projektov Slovencev po svetu v letu 2016 zna-
ša 700.000 EUR. Višina sredstev se lahko v skladu 
s sprejetim Proračunom Republike Slovenije za leto 
2016 ustrezno spremeni.

Sredstva, dodeljena za leto 2016, morajo biti pora-
bljena v letu 2016.

9) Predvidena višina dodeljenih sredstev: višina do-
deljenih sredstev se določi glede na omejitve po posame-
znih kategorijah in na podlagi meril. Omejitve po posame-
znih kategorijah so navedene v razpisni dokumentaciji. 
Merila so ovrednotena s točkami kot izhaja iz ocenjeval-
nega lista, ki je dostopen v razpisni dokumentaciji.

10) Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za prijavo, 

pogoji in merila za dodeljevanje sredstev, navodila ter 
vzorca ocenjevalnega lista in pogodbe) je na razpolago 
na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamej-
stvu in po svetu http://www.uszs.gov.si.

Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko 
dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence 
v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljub ljana, 
Slovenija, tel. 01/2308000 (vsak dan med 9. in 14. uro) 
in na vseh diplomatskokonzularnih predstavništvih Re-
publike Slovenije v času uradnih ur.

11) Način prijave
Vloga mora biti obvezno posredovana na prijavnem 

obrazcu in v zaprti ovojnici.

Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na razpis B – 

Slovenci po svetu 2016«,
– polni naslov Urada, kot je naveden zgoraj,
– naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani 

ovojnice.
Vloge, ki ne bodo podane v skladu z napisanim, ne 

bodo uvrščene v izbirni postopek.
12) Trajanje javnega razpisa
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na 

pošti do vključno 1. 12. 2015 oziroma do tega dne ni bila 
do 15. ure osebno predložena v tajništvu Urada.

Prepozno oddane vloge se ne bodo uvrstile v izbirni 
postopek.

13) Odpiranje vlog
Posebna komisija za odpiranje bo pričela z odpira-

njem vlog najkasneje 3. 12. 2015.
Odpiranje vlog ni javno.
14) Ocenjevanje vlog
Obravnavane bodo samo pravočasno oddane in 

popolne vloge na v razpisni dokumentaciji predpisanih 
obrazcih in z obveznimi prilogami, kot določa dokumen-
tacija javnega razpisa.

Prijave rednega delovanja oziroma projektov, ki ne 
bodo izpolnjevale namena in vsaj enega izmed ciljev 
razpisa, bodo zavrnjene.

Prijave rednega delovanja oziroma projektov, ki ne 
bodo izpolnjevale pogojev razpisa, bodo zavrnjene.

Strokovna komisija bo prispele vloge ocenjevala po 
vrstnem redu prispetja, neposredno po njihovem odprtju.

15) Obveščanje o izboru: odločbe o dodelitvi sred-
stev za vse prosilce bodo izdane najkasneje 1. 2. 2016.

16) Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in 
informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence 
v zamejstvu in po svetu vsak dan med 9. in 14. uro, 
tel. 01/2308000, faks 01/2308017 oziroma po elek-
tronski pošti na naslovu urad.slovenci@gov.si.

Urad Vlade Republike Slovenije  
za Slovence v zamejstvu in po svetu

 Ob-3214/15

Na podlagi 33. člena Pravilnika o pogojih, merilih in 
postopku za razporeditev sredstev Fundacije za finan-
ciranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 92/07 ter spremembe in dopolnitve; v nada-
ljevanju: pravilnik) Fundacija za šport (v nadaljevanju: 
fundacija) objavlja

javni razpis
Fundacije za šport za sofinanciranje športnih 
dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter 

založništva v športu v letu 2016
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev progra-

mov športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa 
ter založništva v športu, v okvirni višini 7.000.000 EUR, 
in sicer:

1. Športne dejavnosti: 6.000.000 EUR, od tega:
a) za dejavnosti vrhunskega športa – programe 

reprezentanc: 2.400.000 EUR,
b) za dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, 

usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programe 
reprezentanc: 2.250.000 EUR,

c) za dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in 
mladine, športne dejavnosti študentov in športno rekre-
acijo: 930.000 EUR,

d) za druge programe: 120.000 EUR, od tega:
– za nacionalni projekt »Javno obveščanje v špor-

tu«: 25.000 EUR,
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Namen in cilji projekta:
Namen in cilj projekta je vzpostaviti sistem javnega 

obveščanje v športu o športni vzgoji otrok in mladine 
ter športni rekreaciji, v obliki periodičnih izobraževalnih 
oddaj o različnih pojavnih oblikah športne vzgoje otrok 
in mladine ter športne rekreacije v medijih nacionalnega 
dosega.

Kriteriji ocenjevanja:
Sofinancira se projekt, ki po merilih iz 25. člena 

pravilnika doseže minimalno 14 točk. Če več projektov 
doseže enako število točk, imajo med letemi prednost 
projekti, ki bolj dosegajo razpisane cilje projekta.

Vrednost točke za sofinanciranje projekta se izraču-
na skladno s 26. členom pravilnika.

Sofinancirajo se stroški produkcije in predvajanja 
periodičnih izobraževalnih oddaj.

Reference:
Pri razpisanem projektu se upoštevajo kadrovske, 

prostorske in finančne zmožnosti prijavitelja ter dose-
danje reference prijavitelja na podobnih, že izvedenih 
sorodnih projektih na državni ravni. Vsaj dve referenci 
sta obvezni prilogi vloge na javni razpis.

– za ostale programe dejavnosti informiranja in 
promocije o športno rekreativnih dejavnostih na regio-
nalnem ali širšem področju in muzejsko dejavnost na 
področju športa: 95.000 EUR,

e) za neposredne potrebe vrhunskih športnikov: 
300.000 EUR.

2. Raziskovanje in razvoj športa: 850.000 EUR, 
od tega:

– za znanstveni in strokovni raziskovalni projekt 
»Ekspertno spremljanje dejavnikov modela uspešnosti 
v izbranih športnih panogah«: 11.500 EUR:

Namen in cilji projekta:
Namen projekta je pomagati izbranim športnim pa-

nogam pri iskanju, usmerjanju in treniranju talentov za 
posamezno športno panogo.

Cilji projekta so:
– razviti ekspertni model spremljanja mladostnikov, 

ki bo zagotovil vse potrebne parametre za odločanje 
stroke pri vključevanju mladih v posamezno športno 
panogo;

– razviti bazo znanja v okviru potencialnega modela 
uspešnosti v izbranih športnih panogah, ki bo omogočila 
učinkovito in uspešno odkrivanje, animiranje in usmerja-
nje mladih talentov v izbrane športne panoge;

– izračunati ocene potencialne uspešnosti talentov, 
ki bodo temeljile na dejansko izvedenih meritvah izbra-
nih dejavnikov modela potencialne uspešnosti, da bodo 
na osnovi teh ocen športne panoge seznanjene s poten-
cialno zmožnostjo svojih športnikov oziroma z njihovo 
talentiranostjo;

– na osnovi konkretnih rezultatov ocene talentirano-
sti bodo trenerji lažje poiskali nove talente in jih usmerili 
v svojo športno panogo;

Model mora zajemati različne vzorce športnikov, 
v različnih športnih panogah.

Kriteriji ocenjevanja:
Sofinancira se projekt, ki po merilih iz 29. člena 

pravilnika doseže minimalno 22 točk. Če več projektov 
doseže enako število točk, imajo med letemi prednost 
projekti, ki bolj dosegajo razpisane cilje projekta.

Vrednost točke za sofinanciranje projekta se izraču-
na skladno s 30. členom pravilnika.

Sofinancirajo se stroški raziskovalnega dela na pro-
jektu.

Reference:
Pri razpisanem projektu se upoštevajo kadrovske, 

prostorske in finančne zmožnosti prijavitelja ter dose-

danje reference prijavitelja na podobnih, že izvedenih 
sorodnih projektih na državni ali mednarodni ravni. Vsaj 
dve referenci sta obvezni prilogi vloge na javni razpis.

– za znanstveni in strokovni raziskovalni projekt 
»Zmanjševanje poškodb sklepov v različnih športnih 
gibanjih«: 15.000 EUR:

Namen in cilji projekta:
Namen in cilj projekta je ugotoviti model vadbe, ki 

bi preprečeval pogoste poškodbe športnikov za posa-
mezno športno panogo, saj športniki pri izvajanju vadbe 
prihajajo do ekstremnih obremenitev. Model mora za-
jemati različne vzorce športnikov, od mlajših starostnih 
kategorij do vrhunskih športnikov, vključenih v tekmoval-
ne sisteme ter v različnih športnih panogah. Na osnovi 
izračunov in konkretnih rezultatov projekta bodo trenerji 
lažje poiskali pravilne trenažne procese za svojo špor-
tno panogo.

Kriteriji ocenjevanja:
Sofinancira se projekt, ki po merilih iz 29. člena 

pravilnika doseže minimalno 22 točk. Če več projektov 
doseže enako število točk, imajo med letemi prednost 
projekti, ki bolj dosegajo razpisane cilje projekta.

Vrednost točke za sofinanciranje projekta se izraču-
na skladno s 30. členom pravilnika.

Sofinancirajo se stroški raziskovalnega dela na pro-
jektu.

Reference:
Pri razpisanem projektu se upoštevajo kadrovske, 

prostorske in finančne zmožnosti prijavitelja ter dose-
danje reference prijavitelja na podobnih, že izvedenih 
sorodnih projektih na državni ali mednarodni ravni. Vsaj 
dve referenci sta obvezni prilogi vloge na javni razpis.

– za projekt s področja drugih programov razvoja 
športa »Javni servis za podporo športu«: 39.000 EUR:

Namen in cilji projekta:
Namen in cilj projekta je razviti kakovosten model 

celostnega informiranja zainteresirane javnosti o mo-
žnostih vodene in varne vadbe v vseh regijah Republi-
ke Slovenije ter zagotoviti obveščanje o športni vadbi 
v smislu izoblikovanega modela. Model celostnega in-
formiranja zainteresirane javnosti o možnostih vodene in 
varne vadbe mora biti zasnovan tako, da za uporabnike 
zagotavlja informacije na najvišji, nacionalni ravni ter na 
način, ki zagotavlja dosledno združevanje relevantnih 
podatkov iz različnih virov lokalnega in regionalnega 
nivoja. Model mora omogočati zajem kakovostnih in 
aktualnih podatkov o športno rekreativni ponudbi in za-
stopanosti športnih panog v lokalnih okoljih, skozi celo-
stno informiranost mora zagotavljati boljšo dostopnost 
do vodene in varne vadbe v lokalnem okolju, spodbujati 
volontersko delo v športu in spodbujati lokalna okolja 
k povezovanju v mrežo ponudnikov varne in strokov-
no vodene vadbe. Podatki morajo biti zainteresiranim 
uporabnikom dostopni oziroma zagotovljeni na način, 
ki omogočajo kar najširšo uporabo razpoložljivih infor-
macij. Ustrezno zasnovan in kakovostno izveden model 
celostnega informiranja zainteresirane javnosti o mo-
žnostih vodene in varne vadbe je namreč pomemben 
dejavnik za razvoj športa na najširši ravni in s športom 
povezanih aktivnosti.

Kriteriji ocenjevanja:
Sofinancira se projekt, ki po merilih iz 29. člena 

pravilnika doseže minimalno 22 točk. Če več projektov 
doseže enako število točk, imajo med letemi prednost 
projekti, ki bolj dosegajo razpisane cilje projekta.

Vrednost točke za sofinanciranje projekta se izraču-
na skladno s 30. členom pravilnika.

Sofinancirajo se stroški raziskovalnega dela na pro-
jektu in stroški neposrednega izvajanja projekta.
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Reference:
Pri razpisanem projektu se upoštevajo kadrovske, 

prostorske in finančne zmožnosti prijavitelja ter dose-
danje reference prijavitelja na podobnih, že izvedenih 
sorodnih projektih na državni ali mednarodni ravni. Vsaj 
dve referenci sta obvezni prilogi vloge na javni razpis.

– za ostale programe dejavnosti raziskovanja in 
razvoja športa – za nakup tehnologij, za spremljanje in 
razvoj športne vadbe, za znanstvene in strokovne raz-
iskovalne projekte in druge programe razvoja športa: 
784.500 EUR;

3. Založništvo v športu: za revije ali knjige s strokov-
nimi vsebinami, za revije namenjene otrokom in mladini, 
za znanstvene revije, ki uresničujejo javni interes na 
področju športa ter za strokovne internetne vsebine: 
150.000 EUR.

2. Pogoji in merila sofinanciranja
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe jav-

nega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjuje-
jo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju 
športa. Pogoji za sofinanciranje izvajalcev so določeni 
v pravilniku.

Prednost pri izboru imajo programi združenj oziro-
ma zvez športnih organizacij, sledijo pa programi drugih 
prosilcev nepridobitnega značaja, ki delujejo v javnem 
interesu na področju športa. Med prosilci, ki so že prejeli 
sredstva fundacije, imajo prednost pri izboru programi 
tistih prosilcev, ki so uspešno realizirali dodeljena sred-
stva fundacije.

Opozorilo: Nacionalne panožne športne zveze, ki 
kandidirajo na področju D1 in D2, morajo s svojimi vlo-
gami kandidirati po panogah, in sicer z uradnimi nazivi 
športnih panog iz aplikacije ešport.

Vrednotenje programov se opravi na podlagi me-
todologij za posamezna področja, ki točkovno oprede-
ljujejo posamezna merila. Metodologije za vrednotenje 
programov so določene v pravilniku.

Pri vrednotenju tekmovalnih rezultatov vrhunske-
ga športa se upoštevajo osvojene medalje v članski 
kategoriji za področje D1. Pri vrednotenju tekmovalnih 
rezultatov programov športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se upošteva-
jo osvojene medalje mlajših članov, mladincev (starejši 
in mlajši) in kadetov za področje D2. Pri tem ovrednoti 
konkurenčnost tekmovanja na podlagi razvrstitve špor-
tnih panog v skupine po modelu konkurenčnosti tekmo-
vanja in ravni tekmovanja. Pri vrednotenju programov 
za področje D1 in D2 se uporabljajo izhodiščni podatki 
od Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih 
zvez iz eaplikacije, potrjene od strani pristojnega orga-
na OKSZŠZ, predvidoma v februarju 2016.

Z izvajalci letnega programa fundacije, ki se izbe-
rejo skladno s pogoji in merili, določenimi v pravilniku, 
fundacija sklene pogodbe o sofinanciranju, v katerih se 
natančno opredeli namen, za katerega so bila dodeljena 
sredstva, višino dodeljenih sredstev, načrt financiranja, 
pogoje za koriščenje dodeljenih sredstev in druge nači-
ne za nadzor nad namensko porabo sredstev. Izvajalci 
so dolžni uporabljati dodeljena sredstva namensko in 
smotrno, v skladu s posredovano razpisno dokumen-
tacijo in odločbo sveta fundacije. Če izvedeni program 
odstopa od kazalnikov, ki jih je navajal prosilec ob prijavi 
in ki jih je fundacija uporabila v metodologiji vrednotenja 
in financiranja, za več kot 25 % vrednosti, lahko svet 
fundacije v sorazmernem deležu zmanjšanja programa 
zniža sredstva za program.

Fundacija pogodbeno odobrena sredstva izplačuje 
izvajalcem skladno z določili sklenjene pogodbe o so-
financiranju, in sicer na podlagi izstavljenih popolnih 

zahtevkov za izplačilo. Fundacija bo ugotovljene neu-
pravičene stroške sofinanciranega programa odštela 
od predloženih stroškov pri vsakem zahtevku sproti in 
ustrezno znižala višino zahtevka za izplačilo. Volonter-
sko delo ni predmet sofinanciranja, prav tako niso pred-
met sofinanciranja režijski stroški izvajalca programa.

Davek na dodano vrednost ni predmet razpisanih 
sredstev in se izvajalcu programa ne povrne. Kolikor 
ima izvajalec programa pravico do uveljavljanja vhodne-
ga davka na dodano vrednost se mu davek na dodano 
vrednost ne všteva med upravičene stroške. Kolikor 
izvajalec programa nima pravice do odbitka celotnega 
ali delnega davka na dodano vrednost, ki mu je bil ob-
računan ob dobavah blaga in storitev, se mu obračunani 
DDV všteje med upravičene stroške. Neodbitni davek na 
dodano vrednost (brez upoštevanja DDV po omejitvi iz 
66. člena ZDDV1), kot del upravičenih stroškov, lahko 
izvajalec programa uveljavlja kot lastna sredstva pri 
dokazovanju porabe. Izvajalec programa je pri doka-
zovanju upravičenih stroškov iz naslova DDV, dolžan 
Fundaciji za šport predložiti potrdilo o zavezanosti za 
DDV in višini odbitnega deleža po 65. členu ZDDV1 ali 
potrdilo o nezavezanosti za obračun davka na dodano 
vrednost. Upoštevajo se samo potrdila, ki jih je v ta na-
men izdala FURS.

Upravičeni stroški sofinanciranega programa s pod-
področja vrhunskega športa – programi nacionalnih re-
prezentanc (D1) in s podpodročja športne vzgoje otrok 
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
– programi nacionalnih reprezentanc (D2) so:

Strokovni kader:
– stroški dela (trenerjev, fizioterapevtov, zdravni-

kov …),
– potni stroški (kilometrine, dnevnice),
– strokovno izpopolnjevanje in licenciranje strokov-

nega kadra v mednarodnem prostoru,
– zavarovanje za odgovornost strokovnega kadra.
Materialni stroški:
– stroški prevoza na tekmovanje (najem prevoznih 

sredstev, delež operativnega lizinga, delež stroškov po-
sojila pri lastnem vozilu po potnem nalogu),

– športna oprema in rekviziti,
– registracija športnikov in ekip,
– kotizacija ali startnina,
– stroški sodnikov ali delegatov,
– nezgodna zavarovanja,
– stroški priprav,
– stroški prehrane,
– zdravstveno varstvo športnikov (kontrolni in ob-

dobni pregledi),
– obresti in stroški odobritve kredita za izvedbo 

programa.
Športni objekti:
– stroški najemnin,
– sorazmerni del obratovalnih stroškov (voda, plin, 

elektrika, kurilno olje ...),
– sorazmerni del nadomestila za stavbno zemljišče,
– stroški zavarovalnih premij.
Del stroškov delovanja zveze:
– stroški zaposlenih in materialni stroški do 15 % 

upravičenih sredstev.
Upravičeni stroški sofinanciranega programa s pod-

področja dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in 
mladine, športne dejavnosti študentov in športne rekre-
acije (D3) so:

Strokovni kader:
– stroški dela strokovnega kadra (vaditelji, trenerji, 

organizatorji …),
– potni stroški (kilometrine, dnevnice),
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– strokovno izpopolnjevanje trenerjev,
– licenciranje strokovnih kadrov,
– zavarovanje za odgovornost strokovnega kadra.
Materialni stroški:
– športna oprema, nagrade, priznanja in rekviziti,
– nezgodna zavarovanja in zavarovanja za splošno 

odgovornost,
– stroški oglaševanja,
– administrativni stroški in stroški porabljenega ma-

teriala,
– sorazmerni delež stroška plače nosilca projekta 

za organizacijo.
Športni objekti:
– stroški najemnin športnih objektov,
– sorazmerni del obratovalnih stroškov športnih 

objektov (voda, plin, elektrika, kurilno olje, čiščenje, 
vzdrževanje ...),

– stroški zavarovalnih premij,
– stroški varovanja.
Upravičeni stroški sofinanciranega programa s pod-

področja drugih programov (D4) so:
Strokovni kader:
– stroški dela strokovnega kadra (predavatelji, vod-

je delavnic …),
– potni stroški (kilometrine, dnevnice),
– sorazmerni delež stroška plače nosilca projekta 

za organizacijo.
Materialni stroški:
– stroški oglasov, objav, naznanil,
– stroški priprave, oblikovanja, produkcije, tiska,
– predvajanja oddaj oziroma zakupa medijskega 

prostora ipd.,
– stroški objave člankov v medijih, administrativni 

stroški in stroški porabljenega materiala,
– stroški najema predavalnice.
Upravičeni stroški sofinanciranega programa na po-

dročju neposrednih potreb vrhunskih športnikov (D5) so 
definirani v pogodbi.

Upravičeni stroški sofinanciranega programa s po-
dročja raziskovanja in razvoja športa (RR) so:

1. Znanstveni in strokovni raziskovalni projekti:
– stroški dela (raziskovalci, tehniki in drugo pod-

porno osebje do obsega, kot so zaposleni na projektu 
izključno za raziskovalno dejavnost),

– stroški inštrumentov in opreme do obsega in za 
obdobje, ki ga predvideva projekt. Če se ti instrumenti 
in oprema ne uporabljajo za raziskovalni projekt skozi 
njihovo celotno življenjsko dobo, se štejejo za upravi-
čene stroški amortizacije, izračunani na podlagi dobre 
računovodske prakse, ki ustrezajo trajanju raziskoval-
nega projekta,

– stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, 
ki se uporabljajo izključno za raziskovalno dejavnost, 
vključno z raziskavami, tehničnim znanjem in patenti, 
kupljenimi ali najetimi od zunanjih virov po tržnih cenah,

– režijski stroški, nastali neposredno kot posledica 
raziskovalnega projekta,

– drugi operativni stroški, vključno s stroški materi-
ala, zalog in podobnih izdelkov, nastali neposredno kot 
posledica raziskovalne dejavnosti.

2. Meritve analize in svetovanja:
– stroški dela (raziskovalci, tehniki in drugo pod-

porno osebje do obsega, kot so zaposleni na projektu 
izključno za raziskovalno dejavnost),

– stroški inštrumentov in opreme uporabljene pri 
meritvah in analizi, če strošek ni zajet v ceni izvajalca,

– stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, ki 
se uporabljajo izključno za namen meritev in svetovanja, 
vključno z raziskavami, tehničnim znanjem in patenti, 

kupljenimi ali najetimi od zunanjih virov po tržnih cenah, 
kadar je to nujno za evalvacijo projekta,

– drugi operativni stroški, vključno s stroški materi-
ala, zalog in podobnih izdelkov, nastali neposredno kot 
posledica meritev, analiz in svetovanja.

3. Tehnologija:
– stroški nabave opreme po računu.
4. Drugi programi razvoja športa:
– materialni stroški, ki so neposredno vezani na 

realizacijo prijavljenega projekta,
– stroški dela, ki so neposredno vezani na realiza-

cijo prijavljenega projekta.
Upravičeni stroški sofinanciranega programa s po-

dročja založništva v športu (Z) so:
1. Med upravičene stroške na področju izdaje knjig 

sodijo:
a) stroški avtorskega dela (avtorji besedil, avtorji 

uvodnih/spremnih besedil, prevajalci, ilustratorji, lektorji, 
plačilo avtorskih pravic idr.)

b) tiskarska priprava in tisk ter priprava eknjige
c) stroški uredniškega dela.
2. Med upravičene stroške na področju izdaje revij 

sodijo:
a) stroški avtorskega dela (avtorska besedila, pre-

vodi besedil v slovenski jezik, odkup avtorskih pravic za 
besedila in vizualno gradivo, lektoriranje …), distribucija 
za brezplačne revije

b) tiskarska priprava in tisk
c) stroški uredniškega dela.
3. Med upravičene stroške na področju internetnih 

vsebin sodijo:
a) stroški avtorskega dela (stroški administratorja 

spletne strani, prevajalci, ilustratorji, lektorji, plačilo av-
torskih pravic idr.)

b) stroški domene
c) stroški gostovanja na strežniku.
Izvajalci letnega programa fundacije, s katerimi bodo 

sklenjene pogodbe o sofinanciranju, morajo vzpostaviti 
oziroma zagotoviti takšen način vodenja računovodskih 
evidenc, da bodo javna sredstva na prihodkovni in od-
hodkovni strani razvidna za vsak sofinancirani program.

V primeru nenačrtovanih prilivov sredstev fundacije 
lahko fundacija na podlagi sklepa sveta fundacije izvajal-
cem letnega programa fundacije enostransko spremeni 
dinamiko sofinanciranih sredstev.

3. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na sple-

tnih straneh fundacije http://www.fundacijazasport.org 
obsega:

– besedilo javnega razpisa,
– pravilnik fundacije,
– obrazec FŠO 2016 – D1: prijavni obrazec za 

programe na področju dejavnosti vrhunskega športa – 
programov reprezentanc (D1),

– obrazec FŠO 2016 – D2: prijavni obrazec za 
programe na področju dejavnosti športne vzgoje otrok 
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – 
programov reprezentanc (D2),

– obrazec FŠO 2016 – D3: prijavni obrazec za pro-
grame na področju dejavnosti interesne športne vzgoje 
otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno 
rekreacijo (D3),

– obrazec FŠO 2016 – D4: prijavni obrazec za pro-
grame na področju drugih programov (D4),

– obrazec FŠO 2016 – D5: prijavni obrazec za 
programe na področju neposrednih potreb vrhunskih 
športnikov (D5),

– obrazec FŠO 2016 – RR: prijavni obrazec za pro-
grame na področju raziskovanja in razvoja športa (RR),
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– obrazec FŠO 2016 – Z: prijavni obrazec za pro-
grame na področju založništva v športu (Z),

– vzorce pogodb na posameznih področjih sofinan-
ciranja fundacije.

4. Rok in način oddaje vloge
Prijavitelji oziroma prosilci za sredstva fundacije (v 

nadaljevanju: prijavitelj) prijavne obrazce obvezno izpol-
nijo preko spletnih strani fundacije http://www.fundacija-
zasport.org. Postopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev 
preko spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih 
straneh fundacije. Izpolnjene prijavne obrazce morajo 
prijavitelji natisniti. Natisnjene prijavne obrazce žigosa 
in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja.

Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne 
aplikacije, morajo prijavitelji tiskano vlogo na javni raz-
pis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati 
osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 
1000 Ljub ljana, najkasneje do 16. novembra 2015. Šte-
je se, da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana 
v prostorih fundacije.

Tiskana vloga mora biti osebno predložena fundaciji 
ali oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni 
ovojnici, na kateri mora biti napisano sledeče:

– navedba prijavitelja (naziv in polni naslov prija-
vitelja),

– navedba fundacije (naziv in polni naslov funda-
cije),

– pripis – Ne odpirajvloga za javni razpis” in
– identifikacijska številka vloge.
Opozorilo: prijavitelj mora obvezno oddati elektron-

sko vlogo (preko spletne aplikacije) in tiskano vlogo, 
v zapečateni ovojnici.

5. Vsebina tiskane vloge
Tiskana vloga mora biti izpolnjena na ustreznih 

obrazcih iz pripadajoče razpisne dokumentacije ter mora 
vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene 
v razpisni dokumentaciji.

Tiskana vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne 
sestavine, ki jih določa besedilo javnega razpisa in pri-
javni obrazec FŠO 2016 za posamezno področje, za po-
polno pa se šteje tudi vloga, ki jo je prijavitelj po pozivu 
v danem roku dopolnil.

Tiskana vloga mora vsebovati:
– izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec 

FŠO 2016 za področje, na katerem kandidira prijavitelj, 
z vsemi zahtevanimi prilogami.

Na področju Raziskovanja in razvoja športa (RR), 
pri kandidaturi za nabavo tehnologije, morajo biti tiskani 
vlogi obvezno priloženi predračuni s podrobno specifi-
kacijo opreme in namena koriščenja te opreme, prilože-
ni predračuni pa morajo veljati 90 dni od dneva oddaje 
vloge na javni razpis.

Na področju Založništva v športu (Z), pri kandidaturi 
za knjige, monografije, zbornike ... mora biti tiskani vlogi 
obvezno priložen osnutek te publikacije. Pri kandidaturi 
za revijo pa mora biti tiskani vlogi obvezno priložen en 
izvod zadnje izdane številke te revije.

6. Informiranje prijaviteljev
Vse informacije so na voljo na spletnih straneh 

fundacije. Za dodatne informacije lahko zainteresirani 
prijavitelji fundacijo zaprosijo pisno na naslov fundacije 
ali prek elektronske pošte na naslov info@fundacijaza-
sport.org oziroma ustno na tel. 01/2362522, v času 
uradnih ur. Kontaktna oseba je Marija Slovnik Hrvat.

7. Postopek obravnave vlog
Razpisna komisija fundacije v roku 15 dni po konča-

nem razpisnem roku odpre pravočasno prejete vloge za 

sredstva fundacije in ugotovi, ali vloge izpolnjujejo raz-
pisne pogoje. O prejetih vlogah razpisna komisija izdela 
zapisnik. Nepravočasno prejete vloge razpisna komisija 
s sklepom zavrže. Prosilce za sofinanciranje progra-
mov, katerih vloge so nepopolne oziroma nerazumljive, 
razpisna komisija pozove, da v roku 8 dni odpravijo 
pomanjkljivosti. Če prosilec v tem roku pomanjkljivosti 
ne odpravi, razpisna komisija s sklepom zavrže vlogo.

Popolne vloge vrednotijo stalne strokovne komisi-
je fundacije po metodologijah, ki izhajajo iz pravilnika. 
Med vrednotenjem vlog lahko stalne strokovne komisije 
od prosilcev zahtevajo dodatne informacije, podatke in 
neodvisna strokovna mnenja. Če prosilec zahtevanih 
dodatnih informacij ne dostavi v zahtevanih rokih, stalna 
strokovna komisija pripravi predlog za razdelitev sred-
stev na osnovi znanih podatkov.

Stalne strokovne komisije fundacije pripravi-
jo predloge razdelitve sredstev po posameznih podro-
čjih letnega programa do 31. januarja 2016. Na pod-
lagi predlogov stalnih strokovnih komisij svet fundacije 
sprejme sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem najka-
sneje do 28. februarja 2016.

Na odločitev sveta fundacije o razporeditvi sredstev 
izvajalcem je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vro-
čitve odločbe. O pritožbah odloči komisija za pritožbe, 
v roku 30 dni.

8. Obveščanje o rezultatih javnega razpisa
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega 

značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh fundacije, 
po sprejemu dokončnih odločitev o pritožbah. Oddaja 
vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino 
javnega razpisa in da se z njo strinja. Upravičenec do 
sredstev se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja 
z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih de-
narnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o pri-
javitelju oziroma upravičencu do sredstev, o programu 
ter o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, skladno 
z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega zna-
čaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Vsi 
podatki iz vlog so informacije javnega značaja, razen 
tistih (posameznih podatkov), ki jih je vlagatelj posebej 
označil kot poslovno skrivnost.

Fundacija za šport

 Ob-3215/15

Na podlagi 33. in 10. člena Pravilnika o pogojih, 
merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije 
za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 92/07 ter spremembe in dopolnitve; 
v nadaljevanju: pravilnik) Fundacija za šport (v nadalje-
vanju: fundacija) objavlja

javni razpis
Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje 
športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev pro-

gramov za gradnjo športnih objektov v okvirni višini 
3.000.000 EUR, in sicer:

– v letu 2016 se razpiše: 2.142.857 EUR;
– v letu 2017 se razpiše: 428.572 EUR;
– v letu 2018 se razpiše: 428.571 EUR.
2. Pogoji in merila sofinanciranja
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe javne-

ga ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo pred-
pisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa 
in so lastniki športnih objektov oziroma investitorji del na 
športnih objektih.
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Na javnem razpisu lahko kandidirajo lastniki špor-
tnih objektov oziroma investitorji del na športnih objektih.

Kolikor na javnem razpisu kandidira investitor, ki ni 
lastnik objekta oziroma zemljišča, mora vlogi obvezno 
priložiti sklenjen sporazum o skupni investiciji z lastni-
kom.

Pogoji za sofinanciranje izvajalcev so določeni 
v pravilniku.

Prednost pri izboru imajo programi združenj oziro-
ma zvez športnih organizacij, sledijo pa programi drugih 
prosilcev nepridobitnega značaja, ki delujejo v javnem 
interesu na področju športa. Med prosilci, ki so že prejeli 
sredstva fundacije, imajo prednost pri izboru programi 
tistih prosilcev, ki so uspešno realizirali dodeljena sred-
stva fundacije.

Vrednotenje programov se opravi na podlagi me-
todologije za področje gradnje športnih objektov, ki 
točkovno opredeljuje posamezna merila. Metodologija 
za vrednotenje programov s področja gradnje športnih 
objektov je določena v pravilniku.

Sredstva za gradnjo športnih objektov, ki jih name-
nja fundacija, lahko pri investicijah, katerih predračunska 
vrednost presega 62.500 eurov brez davka na dodano 
vrednost, predstavljajo največ 30 % predračunske vre-
dnosti celotne investicije. Pri malih investicijah, kate-
rih predračunska vrednost ne presega 62.500 eurov 
brez davka na dodano vrednost, pa lahko sredstva fun-
dacije predstavljajo največ 50 % predračunske vrednosti 
celotne investicije.

Z izvajalci letnega programa fundacije, ki se izbe-
rejo skladno s pogoji in merili, določenimi v pravilniku, 
fundacija sklene pogodbe o sofinanciranju, v katerih se 
natančno opredeli namen, za katerega so bila dodeljena 
sredstva, višino dodeljenih sredstev, načrt financiranja, 
pogoje za koriščenje dodeljenih sredstev in druge nači-
ne za nadzor nad namensko porabo sredstev. Izvajalci 
so dolžni uporabljati dodeljena sredstva namensko in 
smotrno v skladu s posredovano razpisno dokumen-
tacijo in odločbo sveta fundacije. Če izvedeni program 
odstopa od kazalnikov, ki jih je navajal prosilec ob prijavi 
in ki jih je fundacija uporabila v metodologiji vrednotenja 
in financiranja, za več kot 25 % vrednosti, lahko svet 
fundacije v sorazmernem deležu zmanjšanja programa 
zniža sredstva za program.

Fundacija si pridržuje pravico, da izbrane velike in-
vesticije glede na triletno dinamiko razpisa sofinancira 
v triletnem obdobju.

Maksimalni znesek sofinanciranja velikih investicij 
je do 180.000 EUR, ne glede na vrednost investicije.

Davek na dodano vrednost ni predmet razpisanih 
sredstev in se upravičencu ne povrne. Kolikor upraviče-
nec nima pravice do odbitka DDV, se mu plačani DDV 
všteje med upravičene stroške in ga zavezanec lahko 
uveljavlja lastna sredstva pri dokazovanju upravičeno-
sti porabe. Zavezanec je pri tem dolžan FŠO predložiti 
potrdilo o višini neodbitnega davka na dodano vrednost, 
ki mu ga je potrdila DURS.

Fundacija pogodbeno odobrena sredstva izplačuje 
izvajalcem skladno z določili sklenjene pogodbe o so-
financiranju, in sicer na podlagi izstavljenih popolnih 
zahtevkov za izplačilo. Fundacija bo ugotovljene neu-
pravičene stroške sofinanciranega programa odštela 
od predloženih stroškov pri vsakem zahtevku sproti in 
ustrezno znižala višino zahtevka za izplačilo. Volonter-
sko delo ni predmet sofinanciranja, prav tako niso pred-
met sofinanciranja režijski stroški izvajalca programa.

Izvajalci letnega programa fundacije, s katerimi 
bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, morajo vzpo-
staviti oziroma zagotoviti takšen način vodenja računo-

vodskih evidenc, da bodo javna sredstva na prihodkov-
ni in odhodkovni strani razvidna za vsak sofinancirani 
program.

V primeru nenačrtovanih prilivov sredstev fundacije 
lahko fundacija na podlagi sklepa sveta fundacije izvajal-
cem letnega programa fundacije enostransko spremeni 
dinamiko sofinanciranih sredstev.

3. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva na sple-

tnih straneh fundacije http://www.fundacijazasport.org 
obsega:

– besedilo javnega razpisa,
– pravilnik fundacije,
– obrazec FŠO 2016 – O: prijavni obrazec za pro-

grame na področju gradnje športnih objektov,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju gradnje športnih 

objektov.
4. Rok in način oddaje vloge
Prijavitelji oziroma prosilci za sredstva fundacije (v 

nadaljevanju: prijavitelj) prijavne obrazce obvezno izpol-
nijo preko spletnih strani fundacije http://www.fundacija-
zasport.org. Postopek izpolnjevanja prijavnih obrazcev 
preko spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih 
straneh fundacije. Izpolnjene prijavne obrazce morajo 
prijavitelji natisniti. Natisnjene prijavne obrazce žigosa 
in podpiše pooblaščena oseba prijavitelja.

Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne 
aplikacije, morajo prijavitelji tiskano vlogo na javni raz-
pis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati 
osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 
1000 Ljub ljana, najkasneje do 16. novembra 2015. Šte-
je se, da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana 
v prostorih fundacije.

Tiskana vloga mora biti osebno predložena fundaciji 
ali oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni 
ovojnici, na kateri mora biti napisano sledeče:

– navedba prijavitelja (naziv in polni naslov prija-
vitelja),

– navedba fundacije (naziv in polni naslov funda-
cije),

– pripis “Ne odpiraj – vloga za javni razpis” in
– identifikacijska številka vloge.
Opozorilo: Prijavitelj mora obvezno oddati elektron-

sko vlogo (preko spletne aplikacije) in tiskano vlogo, 
v zapečateni ovojnici.

5. Vsebina tiskane vloge
Tiskana vloga mora biti izpolnjena na ustreznih 

obrazcih iz pripadajoče razpisne dokumentacije ter mora 
vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene 
v razpisni dokumentaciji. Tiskana vloga je popolna, če 
vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo 
javnega razpisa, za popolno pa se šteje tudi vloga, ki jo 
je prijavitelj po pozivu v danem roku dopolnil.

Tiskana vloga mora vsebovati:
– izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec 

FŠO 2016 za področje gradnje športnih objektov, skupaj 
z naslednjimi obveznimi prilogami:

– Dokument identifikacije investicijskega projekta 
(DIIP),

– dokazilo o lastništvu oziroma soglasje lastnika 
kolikor investitor ni lastnik.

Mnenje nacionalne panožne športne zveze (NPŠZ) 
oziroma občinske športne zveze, ki je priloga vloge, 
mora izdat organ upravljanja te zveze.

Opozorilo: Prijavitelj mora obvezno tako pri izpol-
njevanju prijavnih obrazcev preko spletne aplikacije, kot 
pri izdelavi Dokumenta identifikacije investicijskega pro-
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jekta (DIIP) vpisovati vrednosti investicije v neto zneskih 
(brez davka na dodano vrednost).

6. Informiranje kandidatov: vse informacije so na 
voljo na spletnih straneh fundacije. Za dodatne informa-
cije lahko zainteresirani prijavitelji fundacijo zaprosijo 
pisno na naslov fundacije ali prek elektronske pošte 
na naslov: info@fundacijazasport.org oziroma ustno na 
tel. 01/2362522, v času uradnih ur. Kontaktna oseba 
je Marija Slovnik Hrvat.

7. Postopek obravnave vlog
Razpisna komisija fundacije v roku 15 dni po konča-

nem razpisnem roku odpre pravočasno prejete vloge za 
sredstva fundacije in ugotovi, ali vloge izpolnjujejo raz-
pisne pogoje. O prejetih vlogah razpisna komisija izdela 
zapisnik. Nepravočasno prejete vloge razpisna komisija 
s sklepom zavrže. Prosilce za sofinanciranje progra-
mov, katerih vloge so nepopolne oziroma nerazumljive, 
razpisna komisija pozove, da v roku 8 dni odpravijo 
pomanjkljivosti. Če prosilec v tem roku pomanjkljivosti 
ne odpravi, razpisna komisija s sklepom zavrže vlogo.

Popolne vloge vrednoti stalna strokovna komisija 
fundacije po metodologiji, ki izhaja iz pravilnika. Med 
vrednotenjem vlog lahko stalna strokovna komisija od 
prosilcev zahteva dodatne informacije, podatke in ne-
odvisna strokovna mnenja. Če prosilec zahtevanih do-
datnih informacij ne dostavi v zahtevanih rokih, stalna 
strokovna komisija pripravi predlog za razdelitev sred-
stev na osnovi znanih podatkov.

Stalna strokovna komisija fundacije pripravi predlog 
razdelitve sredstev do 31. januarja 2016. Na podla-
gi predlogov stalne strokovne komisije svet fundacije 
sprejme sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem najka-
sneje do 28. februarja 2016.

Na odločitev sveta fundacije o razporeditvi sredstev 
izvajalcem je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vro-
čitve odločbe. O pritožbah odloči komisija za pritožbe, 
v roku 30 dni.

8. Obveščanje o rezultatih javnega razpisa: rezultati 
javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo 
objavljeni na spletnih straneh fundacije, po sprejemu do-
končnih odločitev o pritožbah. Oddaja vloge pomeni, da 
se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da 
se z njo strinja. Upravičenec do sredstev se s predloži-
tvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov 
o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni 
bodo osnovni podatki o prijavitelju oziroma upravičencu 
do sredstev, o programu ter o odobrenih in izplačanih 
denarnih sredstvih, skladno z zakonom, ki ureja dostop 
do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja var-
stvo osebnih podatkov. Vsi podatki iz vlog so informacije 
javnega značaja, razen tistih (posameznih podatkov), ki 
jih je vlagatelj posebej označil kot poslovno skrivnost.

Fundacija za šport

Št. 330-2/2015-3 Ob-3185/15

Mestna občina Nova Gorica objavlja na podlagi 
Odloka o proračunu Mestne občina Nova Gorica za 
leto 2015 in na podlagi 7. člena Odloka o sofinanciranju 
programov društev s področja kmetijstva in podeželja 
v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 8/10, 
v nadaljevanju: odlok)

javni razpis
za sofinanciranje programov društev s področja 

kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova 
Gorica za leto 2015

I. Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica, Trg 
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.

II. Predmet javnega razpisa in upravičeni stroški
Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine pro-

gramov, ki jih upravičenci izvajajo na območju Mestne 
občine Nova Gorica:

1. izobraževanja,
2. promocija društev in območja delovanja društev,
3. priprava projektov s področja kmetijstva in pode-

želja za kandidiranje na javnih razpisih,
4. prireditve s področja kmetijstva in podeželja,
5. nakup strokovne literature, priprava in tiskanja 

zbornikov, strokovne literature in promocijskega mate-
riala.

Program predstavlja dejavnost upravičenca, ki se 
izvaja kontinuirano, tekom celega leta in ima opredelje-
no vsebino, cilje, in časovno zaporedje aktivnosti.

Predmet sofinanciranja so tudi materialni stroški, ki 
so vezani na izvedbo programa (stroški elektrike, vode, 
ogrevanja, najemnine ipd.).

Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega 
razpisa niso:

1. programi, ki se ne izvajajo na območju Mestne 
občine Nova Gorica,

– programi, ki se sofinancirajo iz drugih občinskih 
ali drugih javnih virov, če skupen znesek javnih sred-
stev presega 100 % vrednost prijavljenega programa, 
brez DDV;

2. profitni programi,
3. stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
4. stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje ne-

premičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu 
ali upravljanju.

Ne glede na druge določbe tega javnega razpisa se 
ne sofinancirajo tisti programi, katerih sofinanciranje bi 
pomenilo kršitev veljavnih predpisov o državnih pomočeh.

III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa 
je spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja na obmo-
čju Mestne občine Nova Gorica.

IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina raz-
položljivih proračunskih sredstev za izvedbo javnega 
razpisa je 12.000,00 EUR in so zagotovljena na prora-
čunski postavki 1102/9007 Sofinanciranje programov 
društev za razvoj podeželja. Sredstva se dodeljujejo kot 
nepovratna sredstva v obliki dotacij.

V. Upravičenci do sredstev
Upravičenci do sredstev so strokovna, interesna 

ali stanovska ter druga društva oziroma zveze društev 
s področja kmetijstva in podeželja Mestne občine Nova 
Gorica, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. njihovo delovanje je neprofitne narave,
2. so registrirana skladno s predpisi o društvih,
3. imajo skladno z veljavnimi predpisi urejeno vso 

potrebno dokumentacijo,
4. imajo zagotovljene pravne, materialne, prostor-

ske, kadrovske in organizacijske ter druge pogoje za 
izvedbo programa,

5. opravljajo dejavnosti iz zadnjega odstavka prve-
ga člena odloka, kar mora biti tudi razvidno iz njihovega 
naziva,

6. imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica ali izva-
jajo programe na njenem območju,

7. imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbe-
ne obveznosti do Mestne občine Nova Gorica iz pred-
hodnega javnega razpisa, če so na njem sodelovala.

Za društva s področja kmetijstva in podeželja se 
štejejo društva, katerih glavni namen je:

– združevanje kmetijskih pridelovalcev in rejcev ži-
vali, podeželskih žensk in podeželske mladine,

– informiranje, izobraževanje ali pomoč podežel-
skemu prebivalstvu,
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– ohranjanje tradicionalnih kmečkih običajev,
– ohranjanje kulturne dediščine s področja kmetij-

stva in življenja na podeželju,
– ohranjanje obrti, ki so povezane s kmetijstvom.
VI. Drugi pogoji za dodelitev sredstev
Do sredstev na podlagi tega javnega razpisa niso 

upravičeni:
– prijavitelji, ki so za iste upravičene stroške že pre-

jeli sredstva občinskih ali drugih javnih virov, če skupen 
znesek javnih sredstev presega 100 % vrednost prija-
vljenega programa brez DDV,

– prijavitelji, ki so sredstva, dodeljena na podla-
gi Javnega razpisa za sofinanciranje programov dru-
štev s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini 
Nova Gorica za leto 2014 porabili nenamensko, ali so 
v postopku tega javnega razpisa navajali lažne podatke 
(prva in druga alineja 15. člena odloka).

VII. Upravičeni stroški
Mestna občina Nova Gorica bo sofinancirala nasle-

dnje upravičene stroške:
1. Za izobraževanje: stroški kotizacije in gradiv, 

stroški predavateljev, stroški najema prostora, potni stro-
ški (stroški vozovnic, goriva);

2. Za promocijo društev in območja delovanja dru-
štev: materialni stroški izvedbe promocijskih aktivnosti 
(npr.: stroški najema prostora in opreme, pogostitev, 
stroški kulturnih in etnoloških nastopov);

3. Za pripravo projektov s področja kmetijstva in po-
deželja za kandidiranje na javnih razpisih: stroški pripra-
ve projektne dokumentacije (stroški zunanjega izvajalca, 
pridobivanje dokazil in drugih prilog);

4. Za prireditve s področja kmetijstva in podeželja: 
materialni stroški izvedbe prireditev (npr.: stroški naje-
ma prostora in opreme, pogostitev, stroški kulturnih in 
etnoloških nastopov);

5. Za nakup strokovne literature, priprave in tiskanja 
zbornikov, strokovne literature in promocijskega ma-
teriala: stroški nakupa strokovne literature, priprave in 
tiskanja zbornikov, strokovne literature in promocijskega 
materiala.

Za upravičene stroške se štejejo tudi materialni 
stroški, ki so vezani na izvedbo programa (stroški elektri-
ke, vode, ogrevanja, najemnine ipd.). Upravičeni stroški 
niso: stroški telefona in bančni stroški.

Vse upravičene stroške je potrebno izkazati, in si-
cer v vlogi na javni razpis z računi in dokazili o plačilu 
računov, izdanimi v obdobju iz IX. točke tega javnega 
razpisa. Za izplačilo odobrenih sredstev je potrebno 
upravičene stroške dokazati z dokazili o izvedenih pro-
gramih (kopije dokazil o plačilu položnic oziroma raču-
nov, bančni izpisi ipd.) ter dokazili o namenski porabi 
sredstev (npr. za prireditve: objave v medijih, fotografije 
ipd. za nabavo strokovne literature: dobavnica ipd.), kar 
mora biti priloženo prijavi na razpis.

VIII. Višina odobrenih sredstev
Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vre-

dnost programa, kot najvišja vrednost programa posa-
meznega društva upošteva vrednost 2.000 EUR brez 
vključenega DDV.

Višina sredstev, ki se odobri posameznemu upravi-
čencu, se določi na podlagi določb odloka, tega javnega 
razpisa in razpisne dokumentacije, na podlagi rezulta-
tov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev 
s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.

Najvišji znesek sofinanciranja Mestne občine 
Nova Gorica za posameznega upravičenca je največ 
2.000 EUR.

IX. Izguba pravice do dodelitve sredstev: prijavitelji, 
ki so po Javnem razpisu za sofinanciranje programov 

društev s področja kmetijstva in podeželja v Mestni 
občini Nova Gorica za leto 2014 pridobljena sredstva 
porabili nenamensko ali so v postopku navedenega 
javnega razpisa navajali lažne podatke, do sredstev po 
tem razpisu niso upravičeni.

X. Obdobje porabe sredstev: obdobje, za katerega 
so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je pro-
računsko leto 2015. Sredstva na podlagi tega razpisa 
bodo dodeljena tistim odobrenim programom, ki bodo 
realizirani v času od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015.

XI. Rok za predložitev vlog
Rok za oddajo vlog je do vključno 29. 10. 2015 do 

12. ure.
Kot pravočasna se šteje vloga, ki bo najkasneje 

29. 10. 2015 do 12. ure prispela po pošti oziroma bo 
osebno oddana na naslov Mestna občina Nova Gorica, 
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 36, 1. 
nadstropje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.

XII. Organ, pri katerem se vložijo vloge: vloge se 
lahko oddajo osebno ali po pošti v zaprti kuverti s pripi-
som »Ne odpiraj – javni razpis za kmetijstvo – društva« 
na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda 
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, 1. nadstropje, soba 38.

XIII. Priprava vlog
Prijavitelji se na javni razpis prijavijo z vlogo, ki jo 

lahko podajo izključno na obrazcih razpisne dokumen-
tacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lah-
ko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. 
Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži 
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma 
izjave iz vloge. Vloga mora vsebovati vse v javnem 
razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke 
in mora biti dostavljena do roka, določenega v XI. točki 
tega javnega razpisa.

Prijavitelj odda vlogo na razpis v zaprti kuverti, 
na njeno sprednjo stran pa nalepi obrazec »ovojnica 
ponudbe«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 
V obrazcu prijavitelj navede tudi svoje podatke.

XIV. Odpiranje, pregled in ocenitev vlog
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in bo potekalo 

dne 29. 10. 2015 ob 13. uri.
Prijavitelje, katerih vloge ne bodo popolne, se 

v roku petih delovnih dni od odpiranja vlog pisno pozo-
ve, naj vloge dopolnijo.

Prepozne vloge, vloge, ki ne bodo oddane na 
obrazcih razpisne dokumentacije ter vloge, ki ne bodo 
dopolnjenje v roku, s sklepom zavrže organ občinske 
uprave, pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: pristojni 
organ).

Strokovna komisija obravnava popolne vloge na 
podlagi pogojev in meril iz odloka, tega javnega razpi-
sa in razpisne dokumentacije. Po ocenitvi vlog pripra-
vi predlog prejemnikov sredstev. Po prejemu predloga 
izda pristojni organ odločbe, s katerimi odloči o dodelitvi 
razpisanih sredstev. Medsebojne pravice in obveznosti 
med prejemnikom sredstev ter Mestno občino Nova 
Gorica se določijo s pogodbo.

XV. Obvestilo o izidu razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasne-

je v 45 dneh po poteku roka iz XI. točke tega razpisa.
Odobrena sredstva se izplačajo na podlagi pogod-

be, sklenjene med Mestno občino Nova Gorica in preje-
mnikom sredstev, po predhodni predložitvi dokazil o iz-
vedenih programih ter namenski porabi sredstev.

XVI. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče dobiti od ponedeljka do petka od 8. do 
14. ure (ob sredah od 8. do 16. ure) na naslovu Mestna 
občina Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo in gospo-
darske javne službe, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova 
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Gorica, soba 6/III, soba 3/III ter na spletni strani Mestne 
občine Nova Gorica http://www.novagorica.si. Vloga, 
ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumen-
tacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma 
dokazila. Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom 
lahko pokličete na tel. 05/3350172 (Zdenka Kompare).

XVII. Merila za dodelitev sredstev
Zaprošeni zneski posameznega upravičenca se 

točkujejo na podlagi spodaj navedenih meril.

Področje 
delovanja 
društva

Točke

Kmetijstvo 1
Drugo 0,5

Aktivnosti Organizacija samostojnih ve-
čjih programov

1

Udeležba v programih drugih 
organizatorjev

0,5

Izvajanje osnovnega progra-
ma

0,25

Delež članov 
iz MONG

81–100 % 1

33–80 % 0,5
0–32 % 0,25

Znesek, ki ga prejme posamezni upravičenec, je 
odvisen od številka točk, ki ga prejme njegova vloga ter 
od vrednosti točke. Vrednost točke se izračunana tako, 
da se višina razpisanih denarnih sredstev deli z vsoto 
vseh doseženih točk vseh ocenjenih prijaviteljev. Tako 
dobljena vrednost točke se množi s številom točk, ki ga 
je prejela posamezna vloga in upošteva korekcijo višine 
pomoči glede na razpoložljiva sredstva.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 371-0062/2015 Ob-3203/15

Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN), 42. člena Zako-
na o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, 
št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07 in 
314/09), 30. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list 
RS, št. 10/09 in 3/10), 8. člena Odloka o gospodar-
skih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, 
št. 60/13) in 88. člena Odloka o občinskih javnih cestah 
ter drugih javnih površinah v Občini Brežice (Uradni list 
RS, št. 1/09, 76/12 in 76/15) Občina Brežice objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb vzdrževanje 
občinskih javnih cest in urejanje in čiščenje javnih 

površin na območju Občine Brežice
Podatki o koncendentu – naročniku: Občina Brežice, 

Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel. 07/6205500, 
telefaks 07/4990052, www.brezice.si, obcina.bre-
zice@brezice.si.

Predmet javnega razpisa ter kratek opis
Občina Brežice razpisuje podelitev koncesije po 

odprtem postopku v skladu z 42. in 43. členom Za-
kona o javnozasebnem partnerstvu (Uradni list RS, 
št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07 in 
314/09), 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni 
list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, Uradni 
list Evropske unije, št. 335/13, Uradni list RS, št. 19/14, 
32/14 – ZPDZC1 in 90/14 – ZDU1l), 36. in 37. členom 
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 

št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – 
ZUKN in 57/11) in 88. členom Odloka o občinskih javnih 
cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice (Ura-
dni list RS, št. 1/09, 76/12 in 76/15).

Predmet javnega razpisa za podelitev koncesije za 
izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
redno vzdrževanje občinskih javnih cest in urejanje in 
čiščenje javnih površin je podelitev koncesije za vzdr-
ževanje lokalnih javnih cest ter tistih javnih poti, katerih 
vzdrževanje ni preneseno na krajevne skupnosti, na ce-
lotnem območju Občine Brežice ter podelitev koncesije 
za urejanje in čiščenje javnih površin, ki so javno dobro 
v lasti občine ter drugih površin v lasti Občine Brežice, 
ki ne sodijo med ceste v smislu Zakona o cestah (Uradni 
list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) na 
območju Občine Brežice, razen v obsegu, ko za te povr-
šine ob svojih objektih skrbijo upravljavci javnih objektov 
oziroma izvajalci drugih javnih služb in ki so določene 
v popisu površin.

Koncesija obsega izvajanje javne gospodarske 
službe redno vzdrževanje občinskih javnih cest ter iz-
vajanje drugih storitev, ki jih določajo Zakon o cestah, 
podzakonski predpisi, ki urejajo naloge, ki se izvajajo 
v okviru te javne službe, kvalitativni in tehnični standardi 
izvajanja javne službe, Odlok o občinskih javnih cestah 
ter drugih javnih površinah v Občini Brežice, razpisna 
dokumentacija in koncesijska pogodba, potrebnih za 
nemoteno opravljanje javne službe vzdrževanje občin-
skih javnih cest, vključno z vodenjem katastra, pripravo 
programov službe in poročil.

Predmet koncesijskega razmerja je tudi koncesija 
za izvajanje javne gospodarske službe urejanje in či-
ščenje javnih površin, ki so javno dobro v lasti občine 
ter drugih površin v lasti Občine Brežice, ki ne sodijo 
med ceste v smislu Zakona o cestah na območju Obči-
ne Brežice, razen v obsegu, ko za te površine ob svojih 
objektih skrbijo upravljavci javnih objektov oziroma izva-
jalci drugih javnih služb, v skladu z Odlokom o občinskih 
javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Breži-
ce in razpisno dokumentacijo. Obseg površin je določen 
v razpisni dokumentaciji.

Razpisana koncesija se financira iz proračunskih 
sredstev Občine Brežice.

Koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas, 
za dobo 4 let v skladu z Odlokom o občinskih javnih ce-
stah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice.

Javno naročilo se oddaja kot celota, parcialne po-
nudbe ne bodo upoštevane. Natančnejši opis predmeta 
javnega razpisa, pogoji za podelitev in izvajanje kon-
cesije so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je brez-
plačno dostopna na spletni strani naročnika (http://www.
brezice.si/).

Kandidati lahko zastavijo vprašanja v zvezi z raz-
pisno dokumentacijo in ostalimi elementi razpisa ali 
zahtevajo dodatna pojasnila razpisne dokumentacije 
izključno v pisni obliki, in sicer zgolj na portal javnih 
naročil Uradnega lista RS (http://www.enarocanje.si/). 
Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z razpisom je 
10 dni pred rokom za oddajo vlog do 10. ure. Naročnik 
bo podal pojasnila navezujoča se na zastavljena vpraša-
nja najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo vlog, ki bodo 
objavljena na portalu javnih naročil. Vse morebitne spre-
membe, dopolnitve ali pojasnila razpisne dokumentacije 
ali njenih delov bodo objavljene na portalu javnih naročil, 
pri čemer te postanejo sestavni del razpisne dokumenta-
cije. Kandidati so dolžni spremljati portal javnih naročil in 
se seznaniti z morebitnimi naknadnimi objavami.

Kandidati naj upoštevajo, da je navedeni naslov 
edini relevanten za postavljanje pisnih vprašanj, ki jih je 



Stran 1810 / Št. 78 / 16. 10. 2015 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

naročnik dolžan upoštevati. Vseh ostalih vprašanj, ki ne 
bodo postavljena skladno s prej navedenimi zahtevami, 
naročnik ni dolžan obravnavati.

Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo 
ali postopkom postanejo sestavni del razpisne doku-
mentacije.

Kontaktna oseba naročnika je: David Flajnik, ena-
slov: obcina.brezice@brezice.si, tel. 07/6205500, faks 
07/499-00-52.

Kandidat – ponudnik prevzema vse stroške, vezane 
na izdelavo oziroma predložitev vloge.

Pravna podlaga
Javni razpis se izvaja na podlagi Zakona o jav-

nozasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, 
Uradni list Evropske unije, št. 317/07 in 314/09), Za-
kona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – 
uradno prečiščeno besedilo, Uradni list Evropske unije, 
št. 335/13, Uradni list RS, št. 19/14, 32/14 – ZPDZC1 in 
90/14 – ZDU1l), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 
– odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – 
ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), Zakona o splo-
šnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS1, 126/07, 
65/08, 8/10 in 82/13), Statuta Občine Brežice (Uradni 
list RS, št. 10/09 in 3/10), Odloka o gospodarskih javnih 
službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 60/13) in 
Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih po-
vršinah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 1/09, 76/12 
in 76/15).

Kandidat mora upoštevati tudi vse ostale veljav-
ne predpise, ki urejajo področje gospodarskih javnih 
služb, ki so predmet razpisa, predvsem pa Zakon o ce-
stah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US 
in 46/15) in podzakonske predpise, Pravilnik o vrstah 
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega 
vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98, 110/02 
– ZGO1 in 109/10 – ZCes1), Odlok o kategorizaciji ob-
činskih cest v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 76/12), 
Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice 
(Uradni list RS, št. 54/10, 18/11 in 53/12). Navedeno 
zakonodajo in vse ostale veljavne predpise, ki urejajo 
področje gospodarskih javnih služb, ki so predmet raz-
pisa, mora upoštevati tudi kandidat pri pripravi vloge in 
izvajanju pogodbenih določil v primeru sklenitve konce-
sijske pogodbe.

Zavarovanje za resnost ponudbe
Za zavarovanje za resnost ponudbe mora kandidat 

ponudbi priložiti bančno garancijo ali garancijo zavaro-
valnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 
25.000 EUR, ki mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi 
poziv. Garancije banke oziroma zavarovalnice, katerih 
oblika ni predpisana z razpisno dokumentacijo, morajo 
vsebovati najmanj spodaj navedene elemente in mo-
rajo zanje veljati Enotna pravila za garancije na poziv 
(EPGP), revizija 2010, izdana pri Mednarodni trgovinski 
zbornici, št. 758, kar mora biti v garanciji tudi izrecno 
navedeno: naziv izdajatelja, naziv naročnika garanci-
je, naziv upravičenca garancije, obveznost naročnika 
garancije iz njegove ponudbe, predložene v postopku 
javnega naročanja št. (vpiše se številka objave oziroma 
interna oznaka postopka javnega naročanja), z dne 
(vpiše se datum objave), katerega predmet je podelitev 
koncesije za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb redno vzdrževanje občinskih javnih cest in 
urejanje in čiščenje javnih površin, znesek garancije, 
namen garancije, datum veljavnosti garancije, navedbo 

obveznih dokumentov, rokov in postopkov v primeru 
unovčevanja garancije. Veljavnost zavarovanja mora 
biti najmanj 180 dni daljša od roka za oddajo ponudbe. 
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje 
stvarno pristojno sodišče po slovenskem pravu. V pri-
meru, če predloženo zavarovanje za resnost ponudbe 
ne bo skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, bo 
naročnik takšno vlogo kot nepopolno izločil iz postopka 
nadaljnjega ocenjevanja.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za resnost ponud-
be v naslednjih primerih: če kandidat umakne vlogo ali 
spremeni podatke po poteku roka za opiranje prijav in 
v času njene veljavnosti ali če kandidat, ki ga je naročnik 
v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove 
ponudbe, ne sklene ali zavrne sklenitev pogodbe ali 
v roku, ki ga določa pogodba, ali ne predloži ali zavr-
ne predložitev garancije za dobro in pravočasno izvedbo 
pogodbenih obveznosti in/ali dokazila o sklenitvi zava-
rovanja v skladu z določbami teh navodil in pogodbe.

Predloženo zavarovanje za resnost ponudbe bo 
neizbranim kandidatom na podlagi njihove podane zah-
teve za vračilo, vrnjeno po pravnomočnosti akta o izbo-
ru. Izbranemu kandidatu bo predloženo zavarovanje za 
resnost ponudbe na njegovo zahtevo vrnjeno, ko bo na-
ročniku izročil veljavna zavarovanja, ki izhajajo iz določil 
koncesijske pogodbe. Naročnik ima pravico do unovči-
tve zavarovanja za resnost ponudbe skladno z določili 
razpisne dokumentacije in obrazca vzorec pogodbe, ki 
sta sestavni del te razpisne dokumentacije.

Zavarovanje za škodo
Koncesionar je odgovoren za škodo, ki jo pri opra-

vljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzro-
čijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni podizvajalci 
koncedentu, uporabnikom ali tretjim osebam, zato je 
kandidat dolžan skleniti zavarovanje odgovornosti iz 
dejavnosti v višini 25 % od letne vrednosti koncesijske 
storitve, in sicer za škodo, ko jo povzroči Občini Brežice 
z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe, za 
škodo, ki pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne 
službe nastane uporabnikom ali drugim osebam in za 
škodo, ki nastane iz objektivne odgovornosti za stvar. 
Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zava-
rovanje sklenjeno v korist Občine Brežice. Škoda zaradi 
nerednega ali nevestnega opravljanja javne službe ob-
sega tudi stroške, ki nastanejo zaradi izbiranja novega 
izvajalca javne službe, ali za pokrivanje izrednih stro-
škov nujnega interventnega zagotavljanja storitev javne 
službe, če pride do prenehanja opravljanja javne službe 
po krivdi koncesionarja. Koncesionar mora predložiti 
koncedentu za vsako nadaljnje leto trajanja koncesijske 
pogodbe posebej, najkasneje do 30. decembra teko-
čega leta za naslednje leto, dokazilo o zavarovanju 
odgovornosti, v primeru kršitve te obveznosti bo naroč-
nik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obve-
znosti

Koncesionar mora pred podpisom koncesijske po-
godbe kot pogoj za veljavnost pogodbe koncedentu za 
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
izročiti bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od 
letne vrednosti pogodbe z DDV, ki mora biti brezpogojna 
in plačljiva na prvi poziv, za celotno dobo pogodbenega 
razmerja, ki se lahko obnavlja letno (revolving), pri če-
mer mora koncesionar novo garancijo predložiti najka-
sneje 30 dni pred iztekom stare, sicer lahko koncedent 
unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obve-
znosti, s katero razpolaga. Koncesijska pogodba posta-
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ne veljavna pod pogojem, da izbrani kandidat predloži 
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Koncedent unovči garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti, s katero razpolaga: če se bo iz-
kazalo, da koncesionar storitve ne opravlja v skladu 
s predpisi, s pogodbo, zahtevami razpisne dokumen-
tacije ali specifikacijami ali za kritje škode ali stroškov, 
nastalih zaradi nerednega ali nepravilnega ali nepravo-
časnega izvrševanja obveznosti koncesionarja po tej 
pogodbi ali če bo koncedent odvzel koncesijo ali razdrl 
pogodbo zaradi kršitev na strani koncesionarja ali če 
koncesionar ne predloži dokazil o zavarovanju odgo-
vornosti za škodo v skladu s koncesijsko pogodbo ali 
če koncesionar najkasneje 30 dni pred iztekom sta-
re garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
ne predloži nove garancije ali če koncesionar v primeru 
unovčenja garancije ali dela garancije ne preloži nove 
garancije ali v primerih prenehanja pogodbenega raz-
merja iz razlogov, navedenih v koncesijski pogodbi.

Garancije banke oziroma zavarovalnice, katerih 
oblika ni predpisana s to razpisno dokumentacijo, mo-
rajo vsebovati najmanj spodaj navedene elemente in 
morajo zanje veljati Enotna pravila za garancije na poziv 
(EPGP), revizija 2010, izdana pri Mednarodni trgovinski 
zbornici, št. 758, kar mora biti v garanciji tudi izrecno 
navedeno naziv izdajatelja, naziv naročnika garancije, 
naziv upravičenca garancije, naziv, številka in datum po-
godbe o izvedbi javnega naročila v primeru garancije za 
dobro izvedbo del, znesek garancije, namen garancije 
in datum veljavnosti garancije, navedbo obveznih doku-
mentov, rokov in postopkov v primeru unovčevanja ga-
rancije. Vse garancije bank ali zavarovalnic morajo biti 
izdane s strani finančne ustanove s sedežem v Evropski 
skupnosti, pri čemer naročnik ne bo sprejemal garancij 
finančnih institucij, ki imajo pri naročniku negativne re-
ference. Izbrani ponudnik mora pred predložitvijo ga-
rancije podatek o finančnih institucijah z negativnimi 
referencami pravočasno preveriti pri naročniku. V času 
objave javnega naročila se na negativni listi naročnika 
nahaja Abanka Vipa d.d.

Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospo-
darskih sub jektov

Vlogo na javni razpis lahko poda tudi skupina več 
pravnih ali fizičnih oseb skupaj, ki morajo vlogi predložiti 
pravni akt (sporazum ali pogodba) o ureditvi medseboj-
nih razmerij zvezi z izvajanjem koncesije, v primeru, da 
bodo izbrani na tem razpisu, ki mora natančno oprede-
liti naloge in odgovornosti posameznih sub jektov in iz 
katerega mora biti nedvoumno razvidno vsaj naslednje: 
imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, 
pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis 
ponudbe ter podpis pogodbe, obseg izvedbe del, ki jih 
bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti, 
izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni 
z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za 
izbor koncesionarja in podelitev koncesije in da z njimi 
v celoti soglašajo, izjava, da so vsi ponudniki v skupni 
ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne doku-
mentacije in zaveza, da za obveznosti koncesionarja po 
koncesijski pogodbi odgovarjajo naročniku neomejeno 
solidarno. Seznam podizvajalcev ali partnerjev združe-
nega podjetja je sestavni del pogodbe, ki stopi v velja-
vo v primeru, če bo skupina izbrana kot najugodnejši 
ponudnik.

Gospodarski sub jekti izmed sebe določijo glavnega 
partnerja. Glavni partner podpisuje ponudbo. Obrazec 
OBR 2 podpišejo vsi gospodarski sub jekti, razen, če 
iz partnerske pogodbe izhaja drugače. Glavni partner 
je hkrati podpisnik koncesijske pogodbe in glavni kon-

takt z naročnikom in prevzame nasproti naročnikom 
poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev 
po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja 
zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper glavne-
ga izvajalca. V primeru, da skupina gospodarskih sub
jektov predloži skupno ponudbo, mora vsak gospodar-
ski sub jekt predložiti OBR1, OBR3 in OBR4, ostale 
obrazce pa tisti gospodarski sub jekt, ki izkazuje pogoje. 
Pri skupnih prijavah se izpolnjevanje osnovnih pogojev 
ugotavlja za vsakega od sub jektov posamično, izpolnje-
vanje ekonomskofinančnih, organizacijskih in kadro-
vskotehničnih pogojev pa za vse skupaj.

Kandidat v okviru tega razpisa lahko sodeluje zgolj 
v eni prijavi, bodisi individualno, kot kandidat, ali kot 
partner v skupni prijavi.

V primeru, če bo posamezni kandidat v naspro-
tju s prejšnjim odstavkom predložil več kot eno vlogo, 
bo naročnik izločil iz nadaljnjega postopka vse vloge, 
v katerih posamezni kandidat nastopa kot samostojni 
kandidat ali kot partner v skupni vlogi.

Podizvajalci
Kolikor kandidat nastopa s podizvajalci, mora v vlo-

gi navesti, s katerimi podizvajalci bo sodeloval ter nasle-
dnje podatke: vsako vrsto del, ki jih bo izvedel podizva-
jalec in vsako vrsto blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, 
podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična šte-
vilka, davčna številka in transakcijski račun), predmet, 
količino, vrsta del, ki jih prevzema podizvajalec, obseg 
teh del, vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec, kraj 
in rok izvedbe teh del, ki so vsi tudi obvezna sestavina 
pogodbe o izvedbi javnega naročila. V skladu z ZJN2 
so neposredna plačila podizvajalcem obvezna. Kolikor 
bo kandidat navedel, da bo pri izvedbi sodeloval s podi-
zvajalci, bodo leti navedeni tudi v koncesijski pogodbi 
in jih kandidat brez soglasja naročnika ne bo smel za-
menjati. V primeru, da naročnik da soglasje k zamenjavi 
podizvajalcev, bosta naročnik in kandidat sklenila aneks 
k pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za 
zamenjavo v pogodbi navedenih podizvajalcev. Za delo 
podizvajalcev kandidat odgovarja naročniku na način, 
kot da bi delo opravljal sam. Kandidat, ki namerava 
izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v pogodbi 
pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa 
oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, 
podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi 
katerega naročnik namesto prijavitelja poravna podizva-
jalčevo terjatev do kandidata. Svojemu računu oziroma 
situaciji mora obvezno priložiti račune oziroma situacije, 
ki jih je predhodno potrdil. Skladno z 71. členom ZJN2 
se za podizvajalca ne šteje gospodarski sub jekt, ki glede 
na razmerje s ponudnikom izpolnjuje kriterije za pove-
zano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. 
V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za po-
dizvajalca šteje sub jekt, ki je pravna ali fizična oseba in 
za osebo, povezano s ponudnikom, dejansko dobavlja 
blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposre-
dno povezana s predmetom javnega naročila; ter mora 
ponudnik s tem podizvajalcem skleniti pogodbo, s kate-
ro uredi obveznosti in pravice, povezane s predmetom 
javnega naročila.

Skladno z ZJN2 mora imeti ponudnik, ki izvaja 
javno naročilo z enim ali več podizvajalci, ob sklenitvi 
pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, skle-
njene pogodbe s podizvajalci, s katerimi uredi obvezno-
sti in pravice, povezane s predmetom naročanja. Podi-
zvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, 
ki jo je sklenil s prijaviteljem – izvajalcem, v petih dneh 
od sklenitve pogodbe med ponudnikom – izvajalcem 
in podizvajalcem. V primeru, da naročnik do podpisa 



Stran 1812 / Št. 78 / 16. 10. 2015 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

pogodbe ne bo prejel kopije pogodbe med prijaviteljem 
in podizvajalcem, bo k predložitvi lete pred podpisom 
pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila po-
zval izbranega ponudnika. Kandidat – koncesionar mora 
v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali skleni-
tve pogodbe z novim podizvajalcem, pred spremem-
bo oziroma uvedbo podizvajalca o tem pridobiti pisno 
privolitev naročnika. Izbrani kandidat mora v 5 dneh 
po prejemu naročnikove privolitve naročniku predložiti: 
v primeru spremembe podizvajalca – izjavo, da je porav-
nal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, 
če je bil leta zamenjan, pooblastilo za plačilo opravlje-
nih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu 
podizvajalcu, soglasje novega podizvajalca k neposre-
dnemu plačilu, pogodbo s pogodbenim predračunom, 
potrdilo o plačanih davkih za podizvajalca – na dan 
podpisa medsebojne pogodbe. Šele po prejemu dokazil, 
da podizvajalec izpolnjuje navedene pogoje, bo smel 
podizvajalec pričeti z deli.

Zaupnost postopka oziroma dokumentov
Upošteva se 22. člen ZJN2. Kot zaupen bo varo-

van le tisti podatek, ki je po zakonu lahko opredeljen za 
osebni podatek, tajen podatek ali poslovna skrivnost in 
je kot tak v predloženi dokumentaciji vsak zase vidno 
označen in pisno utemeljen. Javni podatki so količina 
iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne 
postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru 
merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tudi tisti 
podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru 
drugih meril.

Kandidat naj obrazce in izjave, za katere meni, da 
sodijo pod zaupne ali so poslovna skrivnost, označi 
s klavzulo »Zaupno ali Poslovna skrivnost« in podpis 
osebe, ki je podpisnik vloge. Če naj bo zaupen samo do-
ločen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni 
del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu 
pa oznaka »Zaupno ali Poslovna skrivnost« in podpis 
osebe, ki je podpisnik vloge. Naročnik bo obravnaval kot 
zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v vlogi, ki 
bodo označene s klavzulo »Zaupno ali Poslovno skriv-
nost« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo 
označeni, kot je navedeno.

Oblika vloge in jezik v vlogi
Vloga mora biti predložena v pisni obliki, v enem 

izvodu. Ponudbeni predračun mora biti priložen tudi 
v elektronski verziji na elektronskem digitalnem mediju 
(npr. CD, DVD, USB ključek). Vloga in ostali dokumenti, 
vezani na predmetni razpis, morajo biti v slovenskem je-
ziku. Tuji ponudniki jamčijo za pravilnost prevoda ponud-
be v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo 
izključno v breme ponudnika. Tehnična dokumentacija 
je lahko predložena v angleškem ali nemškem jeziku, 
pri čemer ima naročnik pravico, da prijavitelja pozove 
k predložitvi uradnega prevoda v slovenski jezik. V pri-
meru neskladja med pisno in elektronsko verzijo velja 
pisna verzija.

Prijave prijaviteljev s sedežem izven Republike Slo-
venije

Če kandidat ali ponudnik nima sedeža v Republiki 
Sloveniji, lahko naročnik zaprosi za sodelovanje pristoj-
ne organe v državi, v kateri ima kandidat ali ponudnik 
svoj sedež. Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, 
se morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe 
in vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, 
odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom. 
V primeru, če država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež, 
ne izdaja kakšnega izmed dokumentov, zahtevanih 
s to razpisno dokumentacijo, lahko kandidat predloži 
zapriseženo lastno izjavo, s katero potrdi izpolnjeva-

nje naročnikovih zahtev. Takšna izjava kandidata mora 
biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, 
notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodar-
skih sub jektov v državi, v kateri ima kandidat svoj se-
dež. Izjava mora biti predložena v overjenem prevodu 
v slovenski jezik.

Veljavnost ponudbe
Predložena ponudba mora biti veljavna najmanj 

180 dni od poteka roka za oddajo vlog.
Variante in opcijske ponudbe
Koncesija se oddaja kot celota, variantne in op-

cijske ponudbe niso sprejemljive. Prijatelj mora svojo 
vlogo predložiti v skladu z razpisno dokumentacijo brez 
kakšnih koli odstopanj.

Valuta in cena
Cena in ostale denarne vrednosti v prijavi morajo 

biti podane v evrih (EUR). Ponudbena cena mora biti 
oblikovana na način, da bo zagotavljala izvedbo pogod-
benih obveznosti za celovito javno naročilo. Šteje se, 
da je kandidat skrbno preučil vso razpisno dokumenta-
cijo, da se je seznanil z obstoječimi cestami in ostalimi 
površinami oziroma stanjem leteh, da se je seznanil 
z vsemi predpisi glede izvajanja predmeta koncesije 
in predpisi glede plačila taks, davkov in drugih povračil 
oziroma odškodnin za škodo, povzročeno pri opravlja-
nju predmeta koncesije ter da pozna vse druge bistvene 
elemente, ki lahko vplivajo na izvedbo predmeta kon-
cesije ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo 
vlogo.

Naročnik ne odgovarja za pravilnost formul v elek-
tronski obliki popisa del. Za točnost izračuna odgovor-
nost prevzema ponudnik, ki ponudbo oddaja. Kjer v po-
pisu del ponudnik ne bo vpisal cene na enoto, bo naroč-
nik štel, da je ponudnik za predmetno postavko ponudil 
ceno 0,00 EUR in da bo za tako ceno delo tudi opravil. 
Ponudbene cene morajo vključevati vse stroške za delo, 
opremo (vozila, stroji in naprave), material, transport, 
zavarovanja, druge davke in dajatve ter druge stroške, 
ki so potrebni za izvajanje predmeta koncesije, vključno 
z vsemi splošnimi riziki in odgovornostmi, ki jih skladno 
s pogodbenim razmerjem in predpisi nosi koncesionar. 
Cene na enoto ne smejo vključevati DDV, DDV se mora 
prikazati ločeno v rekapitulaciji ponudbe. V ponudbenih 
cenah morajo biti zajeti tudi že vsi morebitni popusti. 
Cene se valorizirajo skladno z določili Pravilnika o na-
činu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih 
pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja 
(Uradni list RS, št. 1/04).

Podpis vloge
Vloga mora biti na zahtevanih mestih podpisana 

s strani zakonitega zastopnika kandidata ali osebe, ki 
ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika 
za podpis vloge. V tem primeru mora biti vlogi prilože-
no predmetno pooblastilo za podpis vloge, ki ga pripravi 
kandidat sam. V primeru več zakonitih zastopnikov za-
došča podpis enega od zakonitih zastopnikov.

A) V primeru samostojnega kandidata: kolikor pod-
pisnik dokumentov ni zakoniti zastopnik kandidata, mora 
kandidat priložiti pooblastilo, s katerim njegov zakoniti 
zastopnik pooblašča podpisnika dokumentov.

B) V primeru prijave skupine kandidatov: kolikor 
podpisniki dokumentov niso zakoniti zastopniki kandida-
tov v prijavi skupine kandidatov, mora kandidat priložiti 
pooblastilo, s katerimi zakoniti zastopniki kandidatov 
pooblaščajo podpisnike dokumentov. Pooblastila je po-
trebno priložiti tako za podpisnike vodilnega kandidata 
kot tudi za podpisnike ostalih kandidatov v vlogi skupine 
kandidatov.
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C) Podizvajalci: v primeru, da podpisniki dokumen-
tov niso zakoniti zastopniki podizvajalcev, je pooblastila 
potrebno priložiti tudi za podizvajalce.

Predložitev vloge
Vloga mora prispeti k naročniku do poteka razpi-

snega roka. Vloga mora biti zložena v mapi in zvezana 
z vrvico, ki mora biti dovolj dolga tako, da omogoča 
nemoteno obračanje listov in na način, da brez vidnih 
poškodb ni mogoče dodajati ali odstranjevati posame-
znih listov v vlogi (zapečatena). Na začetku mora biti 
priloženo kazalo. Kandidati morajo pri pripravi vloge in 
izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so nave-
dena na posameznem obrazcu. Obrazcev kandidat vse-
binsko ne sme spreminjati v smeri, da bi se spremenila 
vsebina in pomen besedila na obrazcu (izpolnjevanje 
obrazcev na označenih mestih ne šteje za spremembo 
vsebine). Vsi obrazci in izjave morajo biti izpolnjeni skla-
dno z zahtevami obrazca oziroma obrazcev. Zahtevani 
dokumenti morajo biti skladni s pogoji iz navodil iz raz-
pisne dokumentacije.

Skrajni rok oddaje ponudbe
Naročnik bo upošteval le vloge, ki bodo do vložišča 

naročnika prispele do 3. 12. 2015 do 10. ure.
Način oddaje ponudbe
Vloga mora biti dostavljena v zaprti kuverti na na-

slov: Občina Brežice, Oddelek GJSGZ, Cesta prvih bor-
cev 18, 8250 Brežice, s pripisom: »Ne odpiraj – JR 
koncesija redno vzdrževanje občinskih javnih cest in 
urejanje in čiščenje javnih površin 3710062/2015«.

Na ovojnici mora biti vidno označen naslov poši-
ljatelja. Kandidati lahko oddajo prijave osebno ali pri-
poročeno po pošti na zgornji naslov. Vloge morajo ne 
glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča 
Občine Brežice prispeti do zgoraj navedenega roka (pre-
jemna teorija), sicer se bodo štele za prepozno prejete. 
Vloge, poslane po pošti, morajo biti poslane priporočeno 
in ustrezno zapakirane. Vloge, oddane osebno, morajo 
biti oddane v vložišču Občine Brežice (soba št. 1) v po-
slovnem času: ponedeljek med 8. in 16. uro, torek med 
8. in 15. uro, sreda med 8. in 16. uro, četrtek med 8. in 
15. uro in petek med 8. in 14. uro.

Če kuverta oziroma ovitek ni zapečaten ali zaprt 
tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprt 
tako, kot je bil predan in označen, naročnik ne bo odgo-
varjal za založitev ali predčasno odpiranje vloge. Če je 
vloga predložena v več ovitkih, morajo biti ovitki ozna-
čeni po zaporedju in njihovo število navedeno. Kandidat 
lahko vlogo spremeni, dopolni ali umakne pod pogojem, 
da je naročnik pošiljko s spremembo, dopolnitvijo ali 
umikom prejel pred potekom roka za oddajo vlog. Spre-
memba, dopolnitev ali umik vloge morajo biti predloženi 
v skladu z navodili, pošiljka pa mora biti jasno označena 
z napisom »sprememba«, »dopolnitev« ali »umik«. Po 
preteku roka za predložitev vlog kandidati ne smejo več 
spremeniti oddanih vlog, jih dopolniti ali zamenjati z no-
vimi, naročnik pa jih ne sme prevzeti. Umik vloge v času 
po poteku roka za predložitev ponudbe bo imel za posle-
dico unovčenje zavarovanja za resnost ponudbe. Vsaka 
vloga, ki jo sprejme naročnik po roku za predložitev vlog, 
bo neodprta vrnjena pošiljatelju.

Javno odpiranje
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, bo opravi-

la javno odpiranje ponudb v sejni sobi Občine Brežice, 
Cesta prvih borcev 18, Brežice, dne 3. 12. 2015 ob 
11.30, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstav-
niki ponudnikov navzoči ali ne. Navzoči predstavniki 
ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo 
strokovni komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na 
javnem razpisu.

Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu prispetja. 
Obvestila o spremembah in/ali dopolnitvah se bodo od-
pirala in objavila pred osnovno vlogo. Vloge, za katere je 
prispelo obvestilo o umiku, se ne bodo odpirale, temveč 
se bodo neodprte vrnile pošiljatelju. Na odpiranju vodi 
zapisnik v skladu s 76. členom ZJN2, v katerega se za-
piše glavne podatke iz vsake ponudbe (naziv kandidata, 
ponudbena cena in morebitni popusti). V zapisnik se 
zapiše tudi ugotovitve ali pripombe pooblaščenih pred-
stavnikov kandidatov glede postopka odpiranja. Zapi-
snik podpišejo prisotni predstavniki kandidatov in člani 
strokovne komisije. Kopijo zapisnika o javnem odpiranju 
se prisotnim pooblaščenim predstavnikom kandidatov 
izroči takoj po končanem odpiranju, kandidatom, ki niso 
prisotni na odpiranju, pa pošlje po elektronski pošti naj-
kasneje v treh delovnih dneh po odpiranju. Če bodo kot 
zaupno označeni podatki, ki so po zakonu javni, naroč-
nik teh podatkov ne bo varoval kot zaupnih. Vsi podatki 
iz vloge, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije 
javnega značaja, kolikor jih na podlagi zgornjih določil ni 
mogoče šteti za poslovno skrivnost, osebne podatke ali 
tajne podatke. Rezultati razpisa so informacije javnega 
značaja in bodo javno objavljeni.

Ostale določbe
Od kandidata se pričakuje, da bo skrbno pregledal 

vso razpisno dokumentacijo. Vsi udeleženci v postopku 
morajo skrbeti, da s svojim ravnanjem ne povzročajo 
nepotrebnih stroškov drugim udeležencem.

Naročnik bo izločil iz postopka izbire kandidata 
v primerih, ko obstaja utemeljen sum, da je kandidat ali 
druga oseba v njegovem imenu, delavcu naročnika ali 
drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v po-
stopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal 
kakršnokoli (premoženjsko ali nepremoženjsko) korist 
z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali 
odločitev naročnika glede prijave pred, med ali po izbiri 
kandidata. Upoštevajo se določbe Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – 
uradno prečiščeno besedilo).

Izbrani kandidat je dolžan pred sklenitvijo pogodbe 
naročniku v roku 8 dni od prejema njegovega poziva 
v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javne-
ga naročila posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, 
družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, ko-
manditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških 
deležih navedenih oseb ter gospodarskih sub jektih, za 
katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodar-
ske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Sklenjena pogodba je nična, kolikor se ugotovi, da 
je pri pogodbi kdo v imenu ali na račun druge pogod-
bene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali 
organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal 
kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla, 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 or-
ganizaciji 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 predstav-
niku, zastopniku ali posredniku. Pogodba je nična, če 
je sklenjena s sub jektom, v katerem je koncesionar-
jev funkcionar ali njegov družinski član udeležen kot 
poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, 
neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % 
deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravlja-
nju ali kapitalu.

Če izbrani kandidat izvaja druge dejavnosti, 
mora pred začetkom izvajanja razmerja javnozasebnega 
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partnerstva predložiti javnemu partnerju v soglasje izhodi-
šča, ki so osnova za ločitev računovodstva po dejavnostih 
(ključi za delitev skupnih in splošnih stroškov po posame-
znih stroškovnih mestih ali stroškovnih nosilcih, transfer-
ne cene in nadzor nad njimi, delitev izgube in dobička, 
delitev dobičkov, če pride do refinanciranja dolga …).

Izbrani kandidat mora voditi vso predpisano doku-
mentacijo in zagotavljati ustrezno revizijsko sled, hram-
bo, vpogled v dokumentacijo in posredovati dokumen-
tacijo naročniku.

Dokumentacija za pripravo vloge
Vloga, ki jo je potrebno oddati do poteka roka za 

oddajo vloge na način, določen v tem navodilu, mora 
vsebovati naslednje dokumente:

a) OBR1: Podatki o kandidatu (izpolnjen, podpisan 
in žigosan); Obvezna priloga: Pravni akt o skupnem 
nastopanju – v primeru skupinske predložitve ponudbe 
(predloži vodilni partner).

b) OBR2: Ponudba (izpolnjena, podpisana in ži-
gosana); Obvezna priloga: 1. Popis del s količinami 
v elektronski obliki, 2. Tiskan izpis elektronsko izpolnje-
nega popisa del s količinami – vsaka stran žigosana in 
parafirana v spodnjem desnem kotu.

c) OBR3: Izjava o izpolnjevanju pogojev in o spre-
jemanju razpisnih pogojev (izpolnjena, podpisana in ži-
gosana); Obvezna priloga: za podizvajalce mora kandi-
dat priložiti izjavo – OBR 3a in podizvajalske pogodbe 
oziroma dogovore o skupnem nastopanju; predložitev 
ustrezne zavarovalne predpogodbe, ki mora imeti kla-
vzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Bre-
žice, kopija dovoljenja za ravnanje s fitofarmacevtski-
mi sredstvi. Obvezne priloge za ponudnike s sedežem 
izven RS: dokazilo, da ni bil ponudnik niti njegov zako-
niti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, pravnomoč-
no obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena 
v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 
42. člena ZJN2 ali ustrezno pooblastilo naročniku za 
pridobitev podatka in navedba organa, kjer lahko na-
ročnik to preveri sam; dokazilo, da ima ponudnik na 
dan oddaje ponudbe predmetnega javnega naročila, 
poravnane vse zapadle obveznosti v zvezi s plačili pri-
spevkov za socialno varnost in davkov v skladu z za-
konskimi določbami države, v kateri ima sedež oziroma 
določbami države naročnika v znesku 50,00 EUR ali več 
ali ustrezno pooblastilo naročniku za pridobitev podatka 
in navedba organa, kjer lahko naročnik to preveri sam; 
dokazilo, da proti ponudniku ni bil podan predlog za 
začetek postopka prisilne poravnave, stečaja ali prisil-
nega prenehanja ter proti ponudniku ni uveden oziroma 
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali 
prisilnega prenehanja ali ustrezno pooblastilo naročniku 
za pridobitev podatka in navedba organa, kjer lahko na-
ročnik to preveri sam; dokazilo o veljavni registraciji za 
opravljanje dejavnosti, katere predmet je javno naročilo 
ali ustrezno pooblastilo naročniku za pridobitev podatka 
in navedba organa, kjer lahko naročnik to preveri sam; 
veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, če je to 
potrebno ali ustrezno pooblastilo naročniku za pridobi-
tev podatka in navedba organa, kjer lahko naročnik to 
preveri sam.

d) Ustrezna potrdila vseh bank, pri katerih ima od-
prte transakcijske račune, da vsaj šest zaporednih me-
secev v obdobju po 16. 4. 2015 ni imel blokiranega tran-
sakcijskega računa več kot 7 dni in od tega ne več kot 
3 dni skupaj. Velja za vse račune. Vsako potrdilo mora 
biti izdano v originalu.

e) OBR3a: Izjava podizvajalca (izpolnjen, podpisan 
in žigosan); Obvezna priloga: Podizvajalska pogodba 
ali dogovor o skupnem nastopanju; Obvezne priloge 

za podizvajalce s sedežem izven RS: dokazilo, da ima 
podizvajalec na dan oddaje ponudbe predmetnega jav-
nega naročila, poravnane vse zapadle obveznosti v zve-
zi s plačili prispevkov za socialno varnost in davkov 
v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima 
sedež oziroma določbami države naročnika v znesku 
50,00 EUR ali več ali ustrezno pooblastilo naročniku 
za pridobitev podatka in navedba organa, kjer lahko 
naročnik to preveri sam; dokazilo, da proti podizvajalcu 
ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne po-
ravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja ter proti podi-
zvajalcu ni uveden oziroma podizvajalec ni v postopku 
prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja ali 
ustrezno pooblastilo naročniku za pridobitev podatka 
in navedba organa, kjer lahko naročnik to preveri sam; 
dokazilo o veljavni registraciji za opravljanje dejavnosti, 
katere predmet je javno naročilo ali ustrezno pooblasti-
lo naročniku za pridobitev podatka in navedba organa, 
kjer lahko naročnik to preveri sam; veljavno dovoljenje 
za opravljanje dejavnosti, če je to potrebno ali ustrezno 
pooblastilo naročniku za pridobitev podatka in navedba 
organa, kjer lahko naročnik to preveri sam.

f) OBR4: Izjava za pridobitev osebnih podatkov 
(izpolnjena, podpisana in žigosana).

g) OBR5: Izjava o kadrovskih zmogljivostih (izpol-
njena, podpisana in žigosana); Obvezne priloge: Potr-
dilo o opravljenem strokovnem izpitu ali ustrezen izpis 
iz registra; Pogodba/dogovor med kandidatom in posa-
meznim kadrom o sodelovanju oziroma kandidatom in 
delodajalcem navedenega kadra, če je leta zaposlen 
pri drugem delodajalcu in leta nudi storitev navedenega 
kadra, s tem tudi nastopa kot podizvajalec ponudnika (v 
tem primeru obvezno izpolni obrazec OBR 3a) ali par-
tner (v primeru skupinske predložitve ponudbe) – v pri-
meru, da kader ni zaposlen pri kandidatu.

h) OBR6: Izjava o zagotavljanju tehnične opreme 
(izpolnjena, podpisana in žigosana); Obvezna priloga: 
dokazila o razpolaganju z ustrezno tehnično opremo za 
izvajanje del: podatki o lastništvu oziroma drugi pravni 
akti, s katerimi se izkazuje lastninska pravica oziroma 
pravica do uporabe za zahtevano tehnično opremo.

i) OBR7: Izjava o zagotavljanju cestnih vzdrževal-
nih enot (izpolnjena, podpisana in žigosana); Obvezna 
priloga: Dokazila o razpolaganju z ustreznim številom 
objektov za izvajanje vzdrževalnih del: podatki o lastni-
štvu oziroma drugi pravni akti, s katerimi se izkazuje 
lastninska pravica oziroma pravica do uporabe za zah-
tevane objekte.

j) OBR8: Izjava o zagotavljanju intervencijske služ-
be in organiziranosti in usposobljenosti za delo pod pro-
metom (izpolnjena, podpisana in žigosana).

k) OBR9: Podatki o referenčnem delu (izpolnjen, 
podpisan in žigosan).

l) OBR9a: Referenčno potrdilo ponudnika (izpol-
njen, podpisan in žigosan s strani odgovorne osebe 
naročnika, ki potrjuje reference).

m) OBR10: Obrazec vzorec pogodbe (parafiran, 
podpisan in žigosan na označenem mestu).

n) Zavarovanje za resnost ponudbe
o) Predpogodba za zavarovanje po 15. členu kon-

cesijske pogodbe za izvajanje obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb redno vzdrževanje občinskih 
javnih cest in urejanje in čiščenje javnih površin (prilo-
žena, izpolnjena, podpisana in žigosana).

p) Predlog letnega programa izvajanja gospodar-
skih javnih služb, ki so predmet koncesijske pogodbe 
(pripravi ga kandidat ob upoštevanju določb Odloka 
o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah 
v Občini Brežice).
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Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat
Naročnik bo priznal sposobnost vsem kandida-

tom, ki bodo izpolnjevali vse zahtevane pogoje in za 
to predložili ustrezna dokazila iz nadaljevanja. Pri tem 
naročnik pojasnjuje, da kandidatu ni treba predložiti do-
kazil o podatkih, o katerem državni organ, organ lokalne 
skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno 
evidenco in namesto dokazila poda izjavo o podatkih, 
ki jih mora vsebovati vloga, podatke iz uradnih evidenc 
naročnik pridobi sam, za pridobitev osebnih podatkov pa 
je potrebno soglasje sub jekta, na katerega se podatki 
nanašajo, razen če zakon določa drugače. Posamezne 
pogoje morajo izpolnjevati tudi ponudnikovi podizvajalci.

A. Osnovna sposobnost
a) Da kandidat in vsak njegov zakoniti zastopnik, 

kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen 
zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 
42. člena ZJN2 (OBR3).

b) Da kandidat na dan, ko se izteče rok za oddajo 
ponudb, ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi 
referencami iz 77.a člena ZJN2 (OBR3).

c) Da kandidat na dan, ko je bila oddana ponudba, 
v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi 
države naročnika nima zapadlih neplačanih obveznosti 
v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi 
s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več (OBR3).

č) Da kandidat na dan, ko se izteče rok za oddajo 
ponudb, ni uvrščen v evidenco poslovnih sub jektov iz 
35. člena ZintPKUPB2 (OBR3).

d) Da kandidat ni
– v postopku prisilne poravnave ali je bil po-

dan predlog za začetek prisilne poravnave in sodišče 
o tem predlogu še ni odločilo,

– v stečajnem postopku ali je bil podan predlog za 
začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu 
še ni odločilo,

– v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj po-
dan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja 
in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi po-
sli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil 
poslovno dejavnost ali da ni v katerem koli podobnem 
položaju;

oziroma da ni bil proti njemu uveden katerikoli drug 
postopek, podoben navedenim postopkom v skladu 
s predpisi države, v kateri imam sedež (OBR3).

B. Poklicna sposobnost
e) da ima kandidat veljavno registracijo za opravlja-

nje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri 
je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali 
trgovski register (OBR3)

f) da ima 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, ali morajo biti člani 
posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo 
svoj sedež, opravljali storitev (OBR3)

C. Ekonomska sposobnost
g) da je opcija ponudbe za 180 dni daljša od roka 

za oddajo ponudbe (OBR2)
h) da nudi 30 dnevni plačilni rok (OBR2)
i) da predloži ustrezno zavarovanje za resnost po-

nudbe ter se obveže, da bo predložil ustrezne garancije 
za zavarovanje dobre izvedbe del (OBR3)

j) da se obveže odgovarjati za škodo, ki jo z izva-
janjem koncesije lahko povzroči državi, občini ali tretji 
osebi v skladu z določbami razpisne dokumentacije, pri 
čemer zavarovalna vsota ne sme biti manjša od 25 % 
letne vrednosti koncesijske pogodbe, zavarovanje pa 
mora imeti klavzulo, da je sklenjeno v korist občine.

Kandidat izpolnjevanje tega pogoja izkazuje z OBR 
3 in predložitvijo ustrezne zavarovalne predpogodbe, ki 
mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist 
Občine Brežice.

k) da vsaj šest zaporednih mesecev v obdobju po 
16. 4. 2015 ni imel blokiranega transakcijskega računa 
več kot 7 dni in od tega ne več kot 3 dni skupaj, velja za 
vse transakcijske račune.

Izpolnjevanje tega pogoja kandidat dokaže s podpi-
som OBR 3 in predloži tudi ustrezna potrdila vseh bank, 
pri katerih ima odprt transakcijski račun. Potrdilo mora 
biti izdano v originalu.

l) da nima neporavnanih zapadlih obveznosti do 
Občine Brežice iz predhodnih postopkov javnega na-
ročanja

Kandidat podpiše OBR3, naročnik bo izpolnjevanje 
tega pogoja preveril v lastnih evidencah.

D. Kadrovska in tehnična sposobnost
m) da je usposobljen za opravljanje dejavnosti
Izpolnjevanje tega pogoja kandidat izkaže:
– z ustrezno referenco (OBR9 in OBR9a) in
– s predložitvijo predloga letnega programa izvaja-

nja gospodarskih javnih služb, ki so predmet koncesij-
ske pogodbe, sestavljen ob upoštevanju določb Odloka 
o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah 
v Občini Brežice.

Kandidat mora izkazati vsaj z eno referenco, 
za uspešno opravljen posel v minimalnem znesku 
600.000,00 EUR z DDV, da je v zadnjih 3 letih pred 
rokom za oddajo ponudbe uspešno izvedel istovrstna 
referenčna dela. Kandidat mora izkazati, skupaj s potr-
dili njegovih referenčnih naročnikov, da je v zadnjih treh 
letih pred rokom za oddajo ponudbe uspešno izvedel 
istovrstna referenčna dela, za kar se štejejo dela re-
dnega vzdrževanja in varstva kategoriziranega javnega 
cestnega omrežja, ki so glede na vrsto del in način 
opravljanja primerljiva z nalogami, kot jih podrobneje 
določa predpis, ki ureja vrste vzdrževalnih del na javnih 
cestah in nivo rednega vzdrževanja javnih cest. Sešte-
vanje pogodbenih zneskov za različne posle – pogodbe 
ni dovoljeno. Nepravilno navedena posamezna naročila 
se ne bodo upoštevala pri vrednotenju. Kolikor se zame-
nja eden od partnerjev oziroma eden od podizvajalcev, 
ki izkazuje reference, se mora nadomestiti s partnerjem 
oziroma s podizvajalcem, ki izkazuje ustrezne reference 
po predmetnem postopku javnega naročanja.

Referenca mora biti potrjena s strani naročnika, ka-
teremu so izvajana dela. Referenčnih potrdil, ki ne bodo 
potrjena in pozitivno ocenjena s strani naročnika z oce-
no vsaj dobro tri, naročnik pri pregledu in ocenjevanju 
ne bo upošteval. Naročnik si pridržuje pravico preverjati 
reference in njihovo oceno pri naročnikih izvedbe del.

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka se upoštevajo 
tudi reference, ki jih je ponudnik pridobil kot podizvaja-
lec, pri čemer mora referenco potrditi naročnik storitve 
in ne glavni izvajalec storitve.

Za izkazovanje tega pogoja mora kandidat predloži-
ti tudi predlog letnega programa izvajanja gospodarskih 
javnih služb, ki so predmet koncesijske pogodbe, sesta-
vljen ob upoštevanju določb Odloka o občinskih javnih 
cestah ter drugih javnih površinah v Občini Brežice.

n) da lahko s polnim oziroma s sorazmerno krajšim 
delovnim časom na gospodarski javni službi za vse ob-
dobje trajanja koncesije zagotovi osebo z najmanj VII. 
stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim 
izpitom iz upravnega postopka

Kandidat izpolnjevanje pogoja izkazuje na obrazcu 
OBR5 – Izjava o kadrovskih zmogljivostih, ki mu za vsa-
ko prijavljeno osebo posebej priloži potrdilo o opravlje-
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nem strokovnem izpitu ZUP ali navede, iz katere uradne 
evidence naj ga naročnik pridobi. Če kadri iz točke D.n., 
s katerimi kandidat dokazuje izpolnjevanje kadrovskih 
pogojev, niso zaposleni pri kandidatu, je obvezna priloga 
k OBR5 pogodba/dogovor med kandidatom in posa-
meznim kadrom o sodelovanju oziroma ponudnikom in 
delodajalcem navedenega kadra, če je leta zaposlen 
pri drugem delodajalcu in leta nudi storitev navedenega 
kadra, s tem tudi nastopa kot podizvajalec ponudnika (v 
tem primeru obvezno izpolni obrazec OBR3 in OBR3a) 
ali partner kandidata (v primeru skupinske predložitve 
ponudbe). Naročnik si pridržuje pravico, da skladno 
s podatki o kadrovski zmogljivosti za vsakega delavca iz 
navedene izjave kadarkoli zahteva od kandidata ustre-
zna dokazila, kot na primer pogodbo o zaposlitvi, doka-
zila o delovnih izkušnjah, potrdila o pridobljeni izobrazbi, 
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu ZUP ipd.

o) da izpolnjuje naslednje minimalne kadrovske 
zahteve, glede na število delavcev, njihovo izobrazbo in 
delovne izkušnje:

Najmanjše število zaposlenih: 1 odgovorni vodja 
vzdrževanja, 1 delavec za pripravo projektnih pogojev 
in soglasij, 1 obračunski referent za pripravo in izdelavo 
obračuna, 12 voznikov, 5 strojnikov, 1 vodja vzdrževal-
ne enote, 2 delovodja, 1 zidar, 1 tesar, 1 vzdrževalec 
mehanizacije, 3 cestne preglednike, 10 vzdrževalcev 
cest, 1 vrtnarski tehnik ali kmetijski tehnik ali hortikulturni 
tehnik, 2 kmeta ali gospodarja na podeželju ali vrtnarja, 
3 delavci.

Najnižja zahtevana izobrazba v skladu z Uredbo 
o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobra-
ževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06) in 
delovne izkušnje zaposlenih: vzdrževalec cest – druga 
raven izobraževanja, cestni preglednik – četrta raven 
izobraževanja, voznik – četrta raven izobraževanja, 
strojnik – četrta raven izobraževanja, tesar – četrta ra-
ven izobraževanja, zidar – četrta raven izobraževanja, 
delovodja in pomočnik vodje enote – peta raven izo-
braževanja, vodja vzdrževalne enote – peta raven iz-
obraževanja, delavec za pripravo projektnih pogojev in 
soglasij – z najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe in 
opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka, 
obračunski referent – peta raven izobraževanja, odgo-
vorni vodja vzdrževanja – peta raven izobraževanja in 
10 let delovnih izkušenj, vrtnarski tehnik ali kmetijski 
tehnik ali hortikulturni tehnik – peta raven izobraževanja, 
kmet ali gospodar na podeželju ali vrtnar – četrta raven 
izobraževanja, delavec – prva ali druga raven izobraže-
vanja. V primeru, da kadri iz točke D.o., s katerimi kan-
didat dokazuje izpolnjevanje kadrovskih pogojev, niso 
zaposleni pri kandidatu, je obvezna priloga k OBR5 po-
godba/dogovor med kandidatom in posameznim kadrom 
o sodelovanju oziroma ponudnikom in delodajalcem 
navedenega kadra, če je leta zaposlen pri drugem de-
lodajalcu in leta nudi storitev navedenega kadra, s tem 
tudi nastopa kot podizvajalec ponudnika (v tem primeru 
obvezno izpolni obrazec OBR3 in OBR3a) ali partner 
kandidata (v primeru skupinske predložitve ponudbe). 
Naročnik si pridržuje pravico, da skladno s podatki o ka-
drovski zmogljivosti za vsakega delavca iz navedene 
izjave kadarkoli zahteva od kandidata ustrezna dokazila, 
kot na primer pogodbo o zaposlitvi, dokazila o delov-
nih izkušnjah, potrdila o pridobljeni izobrazbi, potrdilo 
o opravljenem strokovnem izpitu ZUP ipd.

p) da razpolaga z minimalnim obsegom tehnične 
opreme:

Minimalni obseg mehanizacije in opreme za izvaja-
nje koncesije je: 1 snežni rezkar z lastnim pogonom ali 
kot priključek, 1 rezervoar za solnico z mešalno garnitu-

ro, 1 stroj za talne označbe, 1 termokeson, 1 rezkar za 
asfalt, 1 prikolica s prometno signalizacijo za intervencije 
s samostojnim izvorom energije, 1 kompresor, 1 bager 
5 t, 1 bager na kolesih s škarpirno žlico, 5 poltovornih 
vozil, 8 tovornih vozil 9–12 ton nosilnosti, 3 unimogi ali 
3 traktorji s priključki za košnjo in obrezovanje drevja, 1 
priključek (mulčer) za košnjo brežin z roko dolžine 7 m, 
1 dvigalo s košaro višine 20 m, 2 rovokopača, 2 pome-
tača cest in pločnikov, 1 greder, 1 valjar teže do 1500 
kg, 6 avtomatskih posipalcev, 1 mala motorna brizgalka 
emulzije, 1 stroj za rezanje asfalta, globina reza do 15 
cm, 2 vibracijsko nabijalo (žaba in plošča), 2 agregat 
za pro izvodnjo električne energije, 2 vrtalno kladivo, 1 
hidravlično razbijalno kladivo (priključek), 3 kompleti pre-
nosnih prometno odvisnih semaforjev, 1 stroj za pranje 
mehanizacije, 1 stroj za čiščenje kanalizacije (kanal jet), 
3 pregledniška vozila z vso opremo, ki je predpisana za 
opravljanje pregledniške službe za najnujnejše vzdrže-
valne ukrepe, 6 vlečnih posipalcev, 12 snežnih plugov, 2 
stroja za čiščenje pločnikov, 1 laserski merilnik tempera-
ture podlage vozišča, 1 stroj za pripravo zemlje, 4 motor-
ne kosilnice ustreznih zmogljivosti, 5 kosilnic nahrbtnih, 
3 motorne žage, orodje in oprema za vzdrževanje zele-
nic, orodje za zaščito rastlin in gnojenje, opremljenost za 
pravočasno interno in eksterno obveščanje o dogodkih 
na cestnem omrežju – lastna UKV oprema in frekvenca, 
GSM aparati, internet.

Kandidat izpolnjevanje pogoja izkazuje na obraz-
cu OBR6 – Izjava o zagotavljanju tehnične opreme in 
dokazili o razpolaganju z ustrezno tehnično opremo za 
izvajanje del: podatki o lastništvu oziroma drugi pravni 
akti, s katerimi se izkazuje lastninska pravica oziroma 
pravica do uporabe za zahtevano tehnično opremo. 
Naročnik ima pravico zahtevano opremo cestne vzdrže-
valne enote in tehnično opremo preveriti pri kandidatu. 
Oprema mora biti ustrezno vzdrževana in uporabljiva. 
Šteje se, da kandidat razpolaga z ustrezno opremo, 
če jo ima v lasti, ali ima zagotovljeno njeno uporabo na 
kateri koli drugi pravni podlagi za ves čas trajanja kon-
cesije. Naročnik si pridržuje pravico, da za ugotavljanje 
izpolnjevanja tega pogoja od kandidata kadarkoli zahte-
va predložitev pogodb ali drugih pravnih aktov, s kate-
rim se dokazuje lastninska pravica oziroma pravica do 
uporabe zahtevane opreme za izvajanje vzdrževalnih 
del v zahtevanem obsegu. Kandidat mora zagotoviti, 
da je oprema glede na okvirni obseg vzdrževalnih del 
na voljo v ustrezni kvaliteti in v brezhibnem stanju za 
njihovo uporabo.

r) da razpolaga z ustreznim številom objektov za 
izvajanje vzdrževalnih del (cestna vzdrževalna enota), 
ki morajo biti locirani, dimenzionirani in tehnično opre-
mljeni tako, da se s posamezne vzdrževalne enote iz-
vaja redno vzdrževanje od 100 do 300 km lokalnih cest 
in da se lahko najbolj oddaljena točka lokalnih cest iz 
vzdrževalne enote doseže v eni uri v normalnih razme-
rah vožnje z vozilom, katerega največja dovoljena masa 
presega 3.500 kg.

Cestne vzdrževalne enote morajo ustrezati mini-
malnim zahtevam: pokrita skladišča ali silose za sol 
za posipanje za minimalne zaloge 100 ton na vsaki 
bazi oziroma zimski točki, deponijo za drobljenec za 
posipanje (izjemoma na prostem) za minimalne zaloge 
150 m3 vseh frakcij, garaže ali prostore za predpisano 
mehanizacijo, skladišče za cestnoprometno opremo in 
signalizacijo, skladišče za materiale za interventno kr-
panje cest, priročno mehanično delavnico s skladiščem, 
upravne in dežurne prostore.

Kandidat izpolnjevanje pogoja izkazuje na obrazcu 
OBR7 – Izjava o zagotavljanju cestnih vzdrževalnih 
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enot in dokazili o razpolaganju z ustreznim številom 
objektov za izvajanje vzdrževalnih del. Kandidat mora 
imeti zgradbe v svoji lasti oziroma mora jih mora imeti 
na podlagi sklenjene najemne pogodbe ali na kateri 
koli drugi pravni podlagi v uporabi za ves čas trajanja 
koncesije. Šteje se, da kandidat razpolaga z ustreznim 
številom vzdrževalnih enot, če jih ima v lasti (lastnina, 
solastnina, stavbna pravica) ali ima zagotovljeno njihovo 
uporabo na podlagi najemnega ali drugega razmerja za 
ves čas trajanja koncesije.

s) da lahko organizira stalno intervencijsko službo, 
vse dni v letu, 24 ur na dan, pri čemer mora biti dežurna 
oseba dosegljiva po telefonu v vsakem času, 24 ur na 
dan, v času zimske službe pa mora imeti kandidat orga-
nizirano dežurstvo in pripravljenost skladno z izvedbe-
nim programom zimske službe. Kandidat mora zagota-
vljati interventno izvajanje gospodarske javne službe ob 
vsakem času. Kandidat mora biti ustrezno organiziran 
in usposobljen za delo pod prometom. Kandidat izpol-
njevanje pogoja izkazuje na obrazcu OBR8 – Izjava 
o zagotavljanju stalne dežurne službe in organiziranosti 
in usposobljenosti za delo pod prometom

š) da je usposobljen za vodenje katastra gospo-
darske javne službe in banke cestnih podatkov ter da 
razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami in kadri za 
njegovo vodenje. Kandidat izpolnjevanje pogoja izkazu-
je na obrazcu OBR3 – Izjava o izpolnjevanju pogojev in 
o sprejemanju razpisnih pogojev

t) da ima dovoljenje za ravnanje s fitofarmacevtski-
mi sredstvi, skladno z obstoječo zakonodajo.

Kandidat izpolnjevanje pogoja izkazuje na obrazcu 
OBR3 – Izjava o izpolnjevanju pogojev in o sprejema-
nju razpisnih pogojev in z dokazilom priložena kopija 
dovoljenja. V primeru, da ponudnik predloži fotokopije 
dokumentov, mora naročniku na njegovo pisno zahtevo 
na vpogled predložiti originalne dokumente.

Če je ponudnik katero od dokazil določil kot poslov-
no skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske 
družbe, mora to označiti z ustrezno navedbo (npr. »za-
upno«) ter mora v ponudbi predložiti sklep, s katerim je 
določil poslovno skrivnost delov ponudbe, pri čemer pa 
se dokazil, ki se nanašajo na merila, ne more upoštevati 
kot poslovno skrivnost.

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji z izpolni-
tvijo in podpisom obrazcev OBR3 in OBR4 pooblastijo 
naročnika, da lahko za namene javnega razpisa pridobi 
podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene 
za zastopanje, ter preveri resničnosti drugih navedb.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, 
morajo poleg posameznih izjav in obrazcev ter poleg 
ostalih dokazil iz tega poglavja v ponudbi predložiti tudi 
naslednje dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije 
in katerih datum izdaje s strani uradne institucije na 
dan roka za predložitev ponudb ne sme biti starejši od 
30 dni od roka za oddajo ponudbe, lahko so originali ali 
fotokopije, in sicer:

– dokazilo, da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti 
zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, pravnomoč-
no obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena 
v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 
42. člena ZJN2 ali ustrezno pooblastilo naročniku za 
pridobitev podatka in navedba organa, kjer lahko naroč-
nik to preveri sam;

Navedeno dokazilo se mora, kolikor gre za pravno 
osebo, nanašati na pravno osebo (ponudnika) in na vse 
fizične osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odloča-
nje ali nadzor nad ponudnikom.

– dokazilo, da ima ponudnik na dan oddaje po-
nudbe predmetnega javnega naročila, poravnane vse 

zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za soci-
alno varnost in davkov v skladu z zakonskimi določbami 
države, v kateri ima sedež oziroma določbami države 
naročnika v znesku 50,00 EUR ali več ali ustrezno po-
oblastilo naročniku za pridobitev podatka in navedba 
organa, kjer lahko naročnik to preveri sam;

– dokazilo, da proti ponudniku ni bil podan predlog 
za začetek postopka prisilne poravnave, stečaja ali pri-
silnega prenehanja ter proti ponudniku ni uveden oziro-
ma ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja 
ali prisilnega prenehanja ali ustrezno pooblastilo naroč-
niku za pridobitev podatka in navedba organa, kjer lahko 
naročnik to preveri sam;

– dokazilo o veljavni registraciji za opravljanje de-
javnosti, katere predmet je javno naročilo ali ustrezno 
pooblastilo naročniku za pridobitev podatka in navedba 
organa, kjer lahko naročnik to preveri sam;

– veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, če 
je to potrebno ali ustrezno pooblastilo naročniku za pri-
dobitev podatka in navedba organa, kjer lahko naročnik 
to preveri sam.

Ponudnik bo moral dokazila iz druge, tretje in če-
trte alineje predložiti tudi za tuje(ga) podizvajalca(e), 
v primeru, da ponudnik v ponudbi prijavi tuje(ga) 
podizvajalca(e) oziroma z njim(i) nastopa na predme-
tnem javnem naročilu.

Predložiti je potrebno zgoraj zahtevana tovrstna 
ustrezna dokazila pristojnih institucij oziroma podati po-
oblastilo naročniku, da dokazila pridobi sam ter navesti 
pristojne institucije za izdajo ustreznih potrdil. Če se 
v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja 
takšnih dokumentov, ponudnik namesto pisnega do-
kazila predloži zapriseženo izjavo prič ali svojo lastno 
zapriseženo izjavo. Izjava mora biti podana pred pra-
vosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim 
organom poklicnih ali gospodarskih sub jektov v državi, 
v kateri ima ponudnik svoj sedež. Enako velja tudi za 
tuje podizvajalce.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci ponu-
dnika, ki so navedeni v OBR3:

– da podizvajalec ni v postopku prisilne poravnave 
ali je bil podan predlog za začetek prisilne poravnave 
in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, v stečajnem 
postopku ali je bil podan predlog za začetek stečajne-
ga postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo 
ali v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj po-
dan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja 
in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi 
posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni 
opustil poslovno dejavnost ali da ni v katerem koli po-
dobnem položaju oziroma da ni bil proti podizvajalcu 
uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim 
postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imam 
sedež (OBR3a),

– da podizvajalec na dan, ko ponudnik oddaja svojo 
ponudbo za predmetno javno naročilo, nima zapadlih 
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno var-
nost ali davkov v skladu z zakonskimi določbami države, 
v kateri ima ponudnik sedež oziroma določbami države 
naročnika v znesku 50,00 EUR ali več (OBR3a),

– da ima podizvajalec veljavno registracijo za opra-
vljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, 
v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register pokli-
cev ali trgovski register (OBR3a),

– da ima podizvajalec veljavno dovoljenje pristoj-
nega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na 
podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, 
ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko 
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v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev 
(OBR3a).

Podizvajalci s sedežem v Republiki Sloveniji z iz-
polnitvijo in podpisom OBR3a pooblastijo naročnika, 
da lahko za namene javnega razpisa pridobi podatke iz 
uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zasto-
panje, ter preveri resničnosti drugih navedb.

Ponudniki za podizvajalce, ki nimajo sedeža v Repu-
bliki Sloveniji, v ponudbi predložijo tudi naslednje doku-
mente, ki jih izdajajo uradne institucije in katerih datum iz-
daje s strani uradne institucije na dan roka za predložitev 
ponudb ne sme biti starejši od 30 dni od roka za oddajo 
ponudbe in so lahko originali ali fotokopije, in sicer:

– dokazilo, da ima podizvajalec na dan oddaje po-
nudbe predmetnega javnega naročila, poravnane vse 
zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za soci-
alno varnost in davkov v skladu z zakonskimi določbami 
države, v kateri ima sedež oziroma določbami države 
naročnika v znesku 50,00 EUR ali več ali ustrezno po-
oblastilo naročniku za pridobitev podatka in navedba 
organa, kjer lahko naročnik to preveri sam;

– dokazilo, da proti podizvajalcu ni bil podan predlog 
za začetek postopka prisilne poravnave, stečaja ali pri-
silnega prenehanja ter proti podizvajalcu ni uveden ozi-
roma podizvajalec ni v postopku prisilne poravnave, 
stečaja ali prisilnega prenehanja ali ustrezno pooblastilo 
naročniku za pridobitev podatka in navedba organa, kjer 
lahko naročnik to preveri sam;

– dokazilo o veljavni registraciji za opravljanje de-
javnosti, katere predmet je javno naročilo ali ustrezno 
pooblastilo naročniku za pridobitev podatka in navedba 
organa, kjer lahko naročnik to preveri sam;

– veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, če 
je to potrebno ali ustrezno pooblastilo naročniku za pri-
dobitev podatka in navedba organa, kjer lahko naročnik 
to preveri sam.

Ponudniki za podizvajalce, ki nimajo sedeža 
v RS, predložijo zgoraj zahtevana tovrstna ustrezna 
dokazila pristojnih institucij. Če se v državi, v kateri ima 
podizvajalec svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, 
podizvajalec namesto pisnega dokazila predloži zapri-
seženo izjavo prič ali lastno zapriseženo izjavo podi-
zvajalca. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali 
upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom po-
klicnih ali gospodarskih sub jektov v državi, v kateri ima 
podizvajalec svoj sedež.

Merilo za izbor koncesionarja
Merilo za izbor je najnižja cena brez DDV.
Dopustne in nedopustne dopolnitve
V primeru, da bi naročnik po pregledu vlog ugotovil, 

da je vloga formalno nepopolna, bo v skladu z 78. čle-
nom ZJN2 dopustil dopolnitev take vloge, s tem da 
bo kandidata po elektronski pošti pozval, da svojo for-
malno nepopolno vlogo dopolni in mu v pozivu določil 
rok za dopolnitev. Če pozvani kandidat v postavljenem 
roku ne bo ustrezno dopolnil vloge, bo naročnik vlogo 
takega kandidata izločil. V skladu z določbo tretjega 
odstavka 78. člena ZJN2 kandidat ne sme dopolnjevati 
ali spreminjati svoje cene na enoto, vrednosti postavke, 
skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril, 
tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifika-
cije predmeta v smislu zamenjave prvotno ponujene-
ga predmeta naročanja z novim predmetom naročanja, 
tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali 
na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preosta-
le vloge, ki jih je naročnik prejel v tem postopku.

Izločilni kriteriji
Naročnik bo kot nepravilno izločil vsako vlogo: 

kolikor zavarovanje za resnost ponudbe ne bo predlo-

ženo v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije ali 
če kandidat kakorkoli spremeni popis del ali razpisno 
dokumentacijo ali če vsebina obrazcev in drugih izjav 
ne bo izpolnjena v skladu z navodili iz razpisne doku-
mentacije ali pa bo iz vsebine obrazcev in izjav raz-
vidno, da kandidat ne izpolnjuje zahtevanih pogojev 
ali ki ne bo prispela na naslov naročnika pravočasno 
ali katero je predložil kandidat, ki do naročnika nima 
poravnanih vseh zapadlih obveznosti iz naslova pred-
hodnih javnih naročil ali za katero obstaja utemeljen 
sum, da je kandidat ali druga oseba v njegovem imenu 
delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na od-
ločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, 
obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli (premoženjsko ali 
nepremoženjsko) korist z namenom, da bi tako vpli-
val na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede 
vloge pred, med ali po izbiri kandidata. Upoštevajo se 
določila Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
v nadaljevanju ZintPK) ali v drugih primerih, določenih 
s to razpisno dokumentacijo.

Odprava računskih in drugih očitnih napak
Na glede na določbo tretjega odstavka 78. člena 

ZJN2 sme v skladu s četrtim odstavkom 78. člena 
ZJN2 izključno naročnik ob pisnem soglasju kandidata 
popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pre-
gledu in ocenjevanju prijav. Pri tem se količina in cena 
na enoto ne smeta spreminjati.

Postopek izbire
Odpiranje vlog, njihovo strokovno presojo ter mne-

nje o najugodnejšem kandidatu opravi strokovna ko-
misija, ki jo imenuje župan Občine Brežice. Komisijo 
sestavljajo predsednik in štirje člani. Vsi člani komisije 
morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne 
izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno 
presojo vlog. Predsednik in člani komisije ne smejo biti 
s kandidatom, njegovim zastopnikom, članom uprave, 
nadzornega sveta, ustanoviteljem, družbenikom ali del-
ničarjem s kontrolnim deležem ali pooblaščencem v po-
slovnem razmerju ali kako drugače interesno povezani, 
v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti 
do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu 
do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza 
že prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti 
ali pa v registrirani istospolni partnerski skupnosti. V ko-
misijo ne sme biti imenovana oseba, ki je bila zaposlena 
pri kandidatu ali je kako drugače delala za kandidata, 
če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelova-
nja še ni pretekel rok treh let. Izpolnjevanje pogojev za 
imenovanje v komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo. 
V primeru, da za navedeno dejstvo izvejo naknadno, 
bodo morali takoj predlagati svojo izločitev. Naročnik bo 
na predlog predsednika ali člana komisije, na zahtevo 
kandidata ali na lastno pobudo imenoval novega pred-
sednika ali člana takoj, ko izve za izločitveni razlog ali če 
izve za okoliščine, ki izražajo dvom o objektivni presoji 
komisije.

Članom strokovne komisije ne bo dovoljeno ne-
posredno komunicirati s kandidati, pač pa bo, če bo to 
potrebno, s kandidati komuniciral naročnik. V primeru 
izločitve člana strokovne komisije ga bo nadomestil na-
domestni član strokovne komisije.

Po končanem odpiranju vlog bo strokovna komisija 
pregledala vse prejete vloge in ugotovila ali izpolnju-
jejo razpisane pogoje in ostale zahteve naročnika. Po 
končanem pregledu in vrednotenju vlog bo strokovna 
komisija sestavila poročilo, v katerem bo navedla, ka-
tere vloge izpolnjujejo razpisne zahteve ter jih razvrstila 
glede na merila.
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Odločitev o izbiri koncesionarja bo naročnik vročil 
kandidatom najkasneje v roku 60 dni od pregleda in 
ocenjevanja vlog. Odločitev bo kandidatom vročena 
v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek. V skla-
du z drugim odstavkom 27. člena Zakona o javnoza-
sebnem partnerstvu v zvezi z 79. členom ZJN2 lahko 
neizbrani kandidat vloži zahtevek za revizijo v skladu 
z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih 
javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – 
ZTPD, 63/13, 90/14 – ZDU1l in 95/14 – ZIPRS1415-
C), v primeru, da odločitev ne vsebuje razlogov za 
zavrnitev ponudbe ponudnika, ki ni bil izbran in pred-
nosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika, lahko 
ponudnik, ki ni bil izbran, v skladu s tretjim odstavkom 
79. člena ZJN2, pri naročniku vloži zahtevo za doda-
tno obrazložitev. V skladu s četrtim odstavkom 27. čle-
na Zakona o javnozasebnem partnerstvu bo pred skle-
nitvijo koncesijske pogodbe občinska uprava izdala 
izbranemu koncesionarju Odločbo o podelitvi konce-
sije. Drugih udeležencev v upravnem postopku izdaje 
Odločbe o podelitvi koncesije ni. Upravna odločba bo 
izdana v roku 30 dni po pravnomočnosti Odločitve o iz-
biri koncesionarja.

Sklenitev pogodbe
Izbrani koncesionar je dolžan najkasneje v roku 

14 dni po prejemu koncesijske pogodbe v podpis vrniti 
podpisano pogodbo koncendentu, sicer slednji lahko 
sklepa, da izbrani koncesionar od podpisa pogodbe 
odstopa. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse po-
godbene stranke in postane veljavna pod pogojem, da 
koncesionar koncedentu predloži zavarovanja v skladu 
s pogodbo.

Pravni pouk
Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom 

o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ura-
dni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTPD, 63/13, 90/14 – 
ZDU1l, 95/14 – ZIPRS1415C v nadaljevanju: ZPVPJN) 
vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev 
javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo 
nastala škoda. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na od-
ločitev o oddaji naročila, se lahko vloži najkasneje v roku 
8 delovnih dni od prejema te odločitve. Zahtevek za revi-
zijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti pri-
poročeno ali priporočeno s povratnico. S kopijo zahtevka 
za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance. 
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino obja-
ve, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumen-
tacijo, se, razen v primeru četrtega odstavka 25. člena 
ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva: objave 
obvestila o javnem naročanju ali obvestila o dodatnih 
informacijah, informacijah o nedokončanem postopku 
ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali 
dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejše-
ga ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno 
objavljenega obvestila o naročilu, ali prejema povabila 
k oddaji ponudb, ni ga mogoče vložiti po roku za prejem 
ponudb. Taksa znaša 3.500 eurov, če so predmet naro-
čila blago ali storitve in se javno naročilo oddaja po od-
prtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem 
sposobnosti, postopku s pogajanji po predhodni objavi, 
postopku s pogajanji brez predhodne objave ali konku-
renčnem dialogu. Taksa se plača na ustrezen podračun, 
ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način 
plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih 
prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila 
taks za predrevizijski in revizijski postopek – SI56 0110 
0100 0358 802. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo pri-
ložiti potrdilo o plačilu takse.

Občina Brežice

Št. 330-2/2015-5 Ob-3208/15

Mestna občina Nova Gorica objavlja na podlagi 
Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 
2015 (Uradni list RS, št. 9/15) in na podlagi 24. člena 
Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 
in podeželja v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 70/15, v nadaljevanju: odlok)

javni razpis
za dodeljevanje pomoči za programe in investicije 
v kmetijstvu in na podeželju v Mestni občini Nova 

Gorica za leto 2015
1. Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica, Trg 

Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
2. Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega 

razpisa je sofinanciranje ukrepov dopolnilnih dejavnosti 
na kmetijskih gospodarstvih v skladu z določili odloka. 
Ukrepi, ki so predmet sofinanciranja so natančneje opre-
deljeni v točki 15 tega razpisa.

3. Namen javnega razpisa je prispevati k ustvar-
janju pogojev in možnosti za nova delovna mesta in 
realizacijo poslovnih idej, povečati pestrost ponudbe na 
kmetijah, izboljšati tržne pogoje kmetijskih gospodarstev 
z dopolnilnimi dejavnostmi in ohraniti dejavnost tran-
sporta in transportne mreže v odročnih krajih.

4. Upravičenci ter splošni pogoji za sofinanciranje:
4.1. Upravičenci do sredstev so:
Do pomoči de minimis po Uredbi Komisije (EU) 

št. 1407/2013 so upravičene:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem 

za mikro, majhna in srednje velika podjetja v primerih 
ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) 
št. 1407/2013, imajo sedež oziroma stalno prebivališče 
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register 
kmetijskih gospodarstev in, ki ima sedež ter kmetijske 
površine na območju občine;

– pravne in fizične osebe, registrirane za opravlja-
nje dejavnosti cestnega tovornega prometa s sedežem 
na območju občine.

Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upra-
vičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila 
»de minimis« ne sme preseči 200.000,00 EUR (v pri-
meru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem to-
vornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 
100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine 
ali Unije.

Pomoč po pravilu de minimis ne sme biti:
– namenjena izvozu oziroma z izvozom poveza-

ne dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je 
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, 
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali 
drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejav-
nostjo;

– pogojena s prednostno rabo domačih pro
izvodov pred uvoženimi;

– dodeljena mikro, majhnim in srednje velikim pod-
jetjem, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postop-
kih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni 
list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni 
poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neu-
strezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj 
s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega 
kapitala družbe;

– dodeljena sub jektom, ki nimajo poravnanih obve-
znosti do občine iz katerega koli naslova, ne izplačuje 
plač/socialnih prispevkov in je davčni dolžnik.
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Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upra-
vičena podjetja iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture;
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz se-

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

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

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

Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prejšnjega od-
stavka te točke, ter je poleg tega dejavno v enem ali več 
sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na po-
dročje uporabe Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta 
uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi 
sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot 
je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zago-
tovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja 
uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na 
podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.

Upravičenci so podrobneje določeni pri posameznih 
ukrepih iz točke 15 tega razpisa ter v pogojih in merilih 
za dodelitev sredstev (točka 16. tega razpisa).

4.2. Splošni pogoji za sofinanciranje:
Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno 

pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno 
pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se 
s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost po-
moči ali znesek pomoči.

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 
št. 360/2012.

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 
100.000 EUR).

Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je navajal 
neresnične podatke, se mu sredstev ne odobri.

Za odobritev pomoči mora znesek upravičenih stro-
škov prijavljenega programa ali investicije znašati vsaj 
1000 EUR (brez vključenega DDV). Pri odobritvi sred-
stev se bodo upoštevali samo tisti predračuni, računi ali 
pogodbe, katerih vrednost bo najmanj 100 EUR (brez 
vključenega DDV).

Pomoč posameznemu upravičencu, katere znesek 
bi bil nižji od 50,00 evrov, se ne dodeli.

Stroški, ki se dokazujejo s predračuni, računi ali 
pogodbami niso upravičen strošek, če so izdani oziroma 
sklenjeni med:

– krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti do četr-
tega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med zakon-
cema ali osebama, ki živijo v zunajzakonski skupnost,i 
ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, po-
svojencem, rejnikom ali rejencem;

– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko 
družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi 
(so)lastnica gospodarske družbe;

– med fizično osebo, ki je (so)lastnik gospodarske 
družbe in to gospodarsko družbo.

Program oziroma investicijo, za katero upravičenec 
prejme pomoč po tem javnem razpisu, mora upraviče-
nec ohraniti vsaj pet let po dodelitvi sredstev.

Drugi pogoji sofinanciranja so podrobneje določeni 
pri posameznih ukrepih iz točke 15 tega javnega razpisa 
ter v pogojih in merilih za dodelitev sredstev (točka 16 
tega razpisa).

5. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 

120.000 EUR in so zagotovljena na proračunski po-
stavki 1102/9005 Spodbude za urejanje zemljišč, po-
speševanje in razvoj kmetijstva. Od tega je predvideno 
za ukrepe iz:

točk 15.1, 15..2 in 15..3: skupaj 105.000 EUR;
točka 15.4: 15.000,00 EUR.
Sredstva za programe in investicije na področju 

kmetijstva in podeželja se dodeljujejo kot nepovratna 
sredstva v obliki dotacij.

6. Višina odobrenih sredstev
Maksimalni zneski odobrenih pomoči so navedeni 

pri posamezni vrsti ukrepov iz točke 15.
Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vre-

dnost investicije oziroma programa, kot najvišja vre-
dnost posamezne investicije oziroma programa upo-
števa vrednost 21.000 EUR (brez vključenega DDV). 
Skupna vrednost pomoči posameznemu kmetijskemu 
gospodarstvu ne sme presegati 15.000 EUR letno za 
vse ukrepe po tem razpisu.

Višina pomoči, ki se dodeli upravičencem, se določi 
na podlagi določil odloka, tega javnega razpisa, glede 
na višino vseh zaprošenih sredstev in glede na višino 
razpoložljivih sredstev.

Pri ukrepu 15.4 se upravičencem lahko dodelijo 
sredstva v višini 100 % upravičenih stroškov brez DDV 
(oziroma največ 21.000,00 EUR) pod pogojem, da za-
prošena sredstva ne presegajo razpoložljivih zneskov 
iz 5. točke tega javnega razpisa. Za naveden ukrep se 
pri določanju višine pomoči ne upošteva meril iz točke 
16 tega razpisa.

7. Izguba pravice do dodelitve sredstev, nerazde-
ljena sredstva

Upravičenec izgubi pravico do dodelitve odobrenih 
sredstev oziroma sorazmernega dela odobrenih sred-
stev, kolikor v roku iz 8. točke tega javnega razpisa ne 
realizira oziroma ne realizira v celoti investicije oziroma 
programa, za katerega so mu bila z odločbo sredstva 
odobrena.

Upravičencu, pri katerem se po izdaji odločbe ozi-
roma po izplačilu ugotovi, da je navajal neresnične po-
datke, na podlagi katerih so mu bila sredstva odobrena, 
se sredstev ne nakaže oziroma jih je upravičenec dolžan 
skupaj z obrestmi vrniti v občinski proračun. V tem pri-
meru prejemnik ne more pridobiti sredstev na podlagi 
tega odloka na naslednjih javnih razpisih v obdobju 
petih let. Zoper njega se ukrepa v skladu z veljavno 
zakonodajo.

8. Obdobje porabe sredstev: obdobje, za katerega 
so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je pro-
računsko leto 2015. Sredstva na podlagi tega javnega 
razpisa se bodo dodelila tistim odobrenim programom in 
investicijam, ki bodo realizirana v času od 1. 6. 2014 do 
najkasneje 30. 9. 2015.

9. Rok za predložitev vlog
Rok za oddajo vlog je do vključno 2. 11. 2015 do 

12. ure.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo najkasneje 

do 2. 11. 2015 do 12. ure prispele po pošti oziroma bodo 
osebno oddane na naslov Mestna občina Nova Gorica, 
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 36, 1. 
nadstropje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.

10. Organ, pri katerem se vložijo vloge na razpis: 
vloge se osebno oddajo ali pošljejo po pošti na naslov 
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Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 
5000 Nova Gorica, soba 36/I.

11. Priprava vlog:
Prijavitelji se na javni razpis prijavijo z vlogo, ki jo 

lahko podajo izključno na obrazcih razpisne dokumen-
tacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Razpisovalec 
lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale do-
kazil. Razpisovalec lahko od prijavitelja zahteva tudi, 
da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dej-
stva oziroma izjave iz vloge. Vloga mora vsebovati vse 
v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane 
podatke in mora biti dostavljena do roka, določenega 
v 9. točki tega javnega razpisa.

Prijavitelj odda vlogo na razpis v zaprti kuverti, 
na njeno sprednjo stran pa nalepi obrazec »ovojnica 
ponudbe«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 
V obrazcu prijavitelj navede tudi svoje podatke.

12. Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in bo potekalo 

dne 2. 11. 2015 ob 13. uri, v prostorih Mestne občine 
Nova Gorica.

Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, se v roku 
petih delovnih dni od odpiranja vlog pisno pozovejo, naj 
vloge dopolnijo.

Prepozne vloge, vloge, ki ne bodo oddane na 
obrazcih razpisne dokumentacije in vloge, ki ne bodo 
dopolnjenje v roku, s sklepom zavrže organ občinske 
uprave, pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: pristojni 
organ).

13. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasne-

je v 60 dneh po poteku rokov iz 9. točke tega razpisa.
Odobrena sredstva se izplačajo na podlagi po-

godbe, sklenjene med Mestno občino Nova Gorica in 
prejemnikom sredstev, po predhodni predložitvi dokazil 
o izvedenih programih oziroma investicijah ter namenski 
porabi sredstev.

14. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče dobiti na spletni strani Mestne občine 
Nova Gorica http://www.novagorica.si ali osebno od 
ponedeljka do petka od 8. do 14. ure (ob sredah od 8. 
do 16. ure) na naslovu Mestna občina Nova Gorica, 
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe, 
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 6/III 
ali 3/III ter. Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih 
razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane 
priloge oziroma dokazila. Za vse dodatne informacije 
v zvezi z razpisom lahko pokličete na tel. 053350172 
(Zdenka Kompare).

15. Ukrepi »de minimis« (Uredba komisije (EU) 
št. 1407/2013)

15.1 Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih

Cilj ukrepa je. prispevati k ustvarjanju pogojev in 
možnosti za nova delovna mesta ter za realizacijo po-
slovnih idej nosilcev in članov kmetijskih gospodarstev 
z odpiranjem nove ali širitvijo obstoječe dopolnilne dejav-
nosti z namenom povečanja konkurenčnosti kmetijskega 
gospodarstva ali za zagotovitev dodatnega vira dohodka.

Upravičeni stroški: priprava projektne dokumenta-
cije, gradbena in obrtniška dela in material, stroški na-
kupa opreme vključno z računalniško opremo, stroški 
promocije dopolnilne dejavnosti in njenih pro izvodov 
(priprava in tisk promocijskega materiala, priprava in ob-
java oglasov, oblikovanje in vzdrževanje spletne strani, 
stroški najema razstavnega prostora, stroški nočitev do 
priznane višine največ 100 EUR/nočitev), stroški udelež-
be na izobraževanjih in usposabljanjih, ki so povezani 
z dopolnilno dejavnostjo (kotizacija, stroški gradiva).

Pogoji za pridobitev sredstev: dopolnilna dejavnost 
v skladu z veljavnimi predpisi, že registrirana ali regi-
strirana pred izplačilom pomoči, vloga z zahtevanimi 
prilogami, dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca 
ali člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavaro-
vani, računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do 
zaključka tekočega razpisa, dokazilo o plačilu

Pri investicijah v gradnje morajo prijavitelji vlogi 
priložiti popoln popis del z ovrednotenimi posameznimi 
postavkami, gradbeno dovoljenje ali, če to ni potrebno, 
dokazilo, da gradbeno dovoljenje ni potrebno ter načrt 
ali skico objekta in položaj objekta na kopiji katastrske-
ga načrta. V primeru upravičenega stroška gradbenih in 
obrtniških del se pomoč ne dodeli, če iz veljavnih pred-
pisov izhaja, da gradnja ni dopustna.

Višina sofinanciranja: do največ 50 % vrednosti in-
vesticije.

15.2 Naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetij-
skih gospodarstvih

Cilj ukrepa je povečati pestrost ponudbe na kme-
tijah in s tem ohranjati primarno kmetijsko pro izvodnjo, 
ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje 
delovnih mest in izboljšanje dohodkovnega položaja 
kmetijskih gospodarstev.

Upravičeni stroški: priprava projektne dokumen-
tacije, gradbena in obrtniška dela in material, stroški 
nakupa opreme vključno z računalniško opremo, stro-
ški promocije (priprava in tisk promocijskega materiala, 
priprava in objava oglasov, oblikovanje in vzdrževanje 
spletne strani, stroški najema razstavnega prostora, 
stroški nočitev do priznane višine največ 100 EUR/no-
čitev), stroški udeležbe na izobraževanjih in usposa-
bljanjih, povezanih z dopolnilno dejavnostjo (kotizacija, 
stroški gradiva).

Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi 
prilogami, dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca ali 
člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavaro-
vani, računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do 
zaključka tekočega razpisa, dokazilo o plačilu. Pri inve-
sticijah v gradnje morajo prijavitelji vlogi priložiti popoln 
popis del z ovrednotenimi posameznimi postavkami, 
gradbeno dovoljenje ali, če to ni potrebno, dokazilo, 
da gradbeno dovoljenje ni potrebno ter načrt ali skico 
objekta in položaj objekta na kopiji katastrskega načrta. 
V primeru upravičenega stroška gradbenih in obrtniških 
del se pomoč ne dodeli, če iz veljavnih predpisov izhaja, 
da gradnja ni dopustna.

Višina sofinanciranja: do največ 50 % vrednosti in-
vesticije.

15.3 Trženje kmetijskih pro izvodov in storitev
Cilj ukrepa je izboljšati tržne pogoje kmetijskih go-

spodarstev z dopolnilnimi dejavnostmi, ustvariti pogoje 
in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, 
izboljšanje strokovnega znanja in prenosu novih praks 
na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospo-
darstvih.

Upravičeni stroški: nakup opreme za konfekcionira-
nje in skladiščenje kmetijskih pro izvodov, nakup opreme 
za prostore za prodajo kmetijskih pro izvodov z drugih 
kmetij, promocija kmetijskih in drugih pro izvodov s kmetij 
ter organiziranje in izvedba strokovnih prireditev z name-
nom promocije kmetijskih pro izvodov.

Pogoji za pridobitev sredstev: dopolnilna dejavnost 
v skladu z veljavnimi predpisi, že registrirana ali regi-
strirana pred izplačilom pomoči, vloga z zahtevanimi 
prilogami, dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca 
ali člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavaro-
vani, računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do 
zaključka tekočega razpisa, dokazilo o plačilu.
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Upravičenci: za vse upravičene stroške so upravi-
čenci določeni v 4. točki tega razpisa, razen za orga-
niziranje strokovnih prireditev z namenom promocije 
kmetijskih pro izvodov, kjer morajo biti upravičenci MSP, 
ki so ustrezno registrirana za opravljanje dejavnosti, ki 
je predmet podpore.

Višina sofinanciranja: do največ 80 % upravičenih 
stroškov.

15.4 Pokrivanje operativnih stroškov prevoza iz od-
ročnih krajev

Cilj ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in tran-
sportne mreže v odročnih krajih, kjer zaradi velike raz-
drobljenosti stroški prevoza niso ekonomsko upravičeni.

Upravičeni stroški: operativni stroški tovornega pre-
voza/kilometer v odročnih krajih. Upravičeni stroški niso 
stroški nakupa vozil za cestni transport.

Pogoji za pridobitev sredstev: ustrezno registrirana 
dejavnost transporta v odročnih krajih z območja obči-
ne, če ne gre za prevoze pro izvodov primarne kmetij-
ske pridelave, vloga z zahtevanimi prilogami, dokazilo 
o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, 
z navedbo razdalj, seznam lokalnih odročnih prog z na-
vedbo razdalj in številom prevozov letno.

Upravičenci: kot so določeni v 4. točki tega razpisa, 
vendar izključno iz odročnih krajev občine in so registri-
rani za dejavnost transporta.

Višina sofinanciranja: do 100 % upravičenih stroškov.
16. Merila in pogoji za dodelitev sredstev:
16. 1 Splošni pogoji:
Prijavitelji za ukrepe iz tega javnega razpisa mo-

rajo poleg drugih v javnem razpisu navedenih določil 
izpolnjevati še:

– Kmetijska gospodarstva: kmetijska gospodarstva 
morajo obdelovati najmanj 4 ha primerljivih površin na 
območju Vipavske doline ali najmanj 2,5 ha primerlji-
vih kmetijskih površin na območju Trnovske in Banjške 
planote.

– Čebelarji: imeti morajo najmanj 20 panjev.
– Pravne osebe: pravne osebe morajo biti registri-

rane za kmetijsko pridelavo ali predelavo in opravljati 
dejavnost na območju Mestne občine Nova Gorica.

– Registrirana stanovska in interesna društva, zdru-
ženja in zveze: navedena društva morajo delovati na 
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Program ali 
investicija, ki jo prijavljajo na javni razpis, se mora izvesti 
na območju Mestne občine Nova Gorica.

Za čisto kmetijo se po tem razpisu šteje kmetijsko 
gospodarstvo, v katerem je vsaj en član zavarovan kot 
kmet.

Za 1 ha primerljive kmetijske površine se po tem 
razpisu šteje:

– 1 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v GERKih 
evidentirana kot njiva,

– 0,25 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v GERKih 
evidentirana kot trajni nasad (oljčnik, sadovnjak, vino-
grad …),

– 2 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v GERKih 
evidentirana kot travinje,

– 8 ha zemljišč, ki so po občinskih prostorskih aktih 
opredeljeni kot gozdna zemljišča.

16.2 Merila
Prijaviteljem za ukrepe iz točke 15.1, 15.2 in 15.3 

tega javnega razpisa bo komisija pri ocenjevanju vlog 
upoštevala naslednje ponderje:

– čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za 
kmetijsko pridelavo ali predelavo in opravlja dejavnost 
na območju MONG: ponder 1,

– kmetija na Trnovski in Banjški planoti: pon-
der 0,75,

– ostale kmetije in pravne osebe ponder 0,5,
– negospodarne in neustrezne investicije: ponder 0.
Kot negospodarna se šteje investicija, katere na-

men, obseg ali vrednost bistveno presega načrtovano 
pro izvodnjo.

Kot neustrezna se šteje investicija, ki ne služi opra-
vljanju registrirane dopolnilne dejavnosti (kot na primer: 
neustrezna je investicija v etiketirko prijavitelja, ki je 
registriran za predelavo gozdnih lesnih sortimentov).

Mestna občina Nova Gorica

Št. 354-46/2015-4 Ob-3210/15

Občina Hrpelje  Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 
6240 Kozina, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o go-
spodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 
– ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – OR-
ZGJS40), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini 
Hrpelje  Kozina (Uradni list RS, št. 44/02, 19/07), Odloka 
o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih jav-
nih služb zbiranja in odstranjevanja komunalnih odpadkov 
in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komu-
nalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 136/04, 25/06, 32/07, 
54/10) in 25. člena Odloka o koncesiji za opravljanje 
lokalnih gospodarskih javnih služb »zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov« in »vzdrževanja ulic in površin za 
pešce« v Občini Hrpelje  Kozina (Uradni list RS, št. 3/13)

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne 

gospodarske javne službe »zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov« v Občini Hrpelje - Kozina

1. Koncedent: Občina Hrpelje  Kozina, Hrpelje, 
Reška cesta 14, 6240 Kozina.

2. Podatki o objavi koncesijskega akta: koncesija 
se podeljuje skladno z Odlokom o koncesiji za opra-
vljanje lokalnih gospodarskih javnih služb »zbiranja in 
prevoza komunalnih odpadkov« in »vzdrževanja ulic in 
površin za pešce« v Občini Hrpelje  Kozina (Uradni list 
RS, št. 3/13).

3. Predmet koncesije: koncesija se podeljuje za opra-
vljanje lokalne gospodarske javne službe »zbiranja in pre-
voza komunalnih odpadkov« v Občini Hrpelje  Kozina.

4. Obseg koncesije
Gospodarska javna služba »zbiranja in prevoza 

komunalnih odpadkov« obsega:
– prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov na 

prevzemnih mestih in v zbirnem centru ter odstranjeva-
nja teh odpadkov;

– prevzemanje ločenih frakcij na prevzemnih mestih 
ločenih frakcij, v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnem 
centru;

– prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih 
mestih in v zbirnem centru ter odstranjevanje teh od-
padkov;

– prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiral-
nico nevarnih frakcij in v zbiralnici nevarnih frakcij ter 
odstranjevanje teh odpadkov;

– izvajanje storitev ravnanja s komunalnimi odpadki 
v zbirnem centru;

– vodenje evidenc o odpadkih in o ravnanju z njimi;
– redno in pravočasno obveščanje o posameznih 

aktivnostih opravljanja javne službe na krajevno običa-
jen način;

– izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za preprečeva-
nje nastajanja in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter

– ostale storitve, ki sodijo skladno z zakoni, odlo-
kom, ki ureja izvajanje navedene javne službe in drugi-
mi predpisi v okvir javne službe.
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5. Območje izvajanja koncesije: koncesija se pode-
ljuje za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 
»zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov« v Občini 
Hrpelje  Kozina.

6. Dejavnost, ki je predmet tega razpisa, se s kon-
cesijo podeli le enemu koncesionarju za »zbiranje in 
prevoz komunalnih odpadkov«.

Koncesionar lahko opravlja tudi druge tržne de-
javnosti, če so po naravi združljive s koncesionirano 
dejavnostjo.

Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe 
na celotnem območju Občine Hrpelje  Kozina:

– izključno oziroma posebno pravico opravljati go-
spodarsko javno službo, ki se podeljuje s koncesijo;

– izključno oziroma posebno pravico vzdrževanja 
drugih javnih površin in infrastrukture na javnih površinah;

– izključno oziroma posebno pravico vzdrževanja 
naprav, opreme, delov, objektov komunalne infrastruk-
ture pri izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in 
prevoza komunalnih odpadkov;

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

Koncesionar, ki ima izključno pravico opravljanja 
gospodarske javne službe, mora javno službo opravljati 
v svojem imenu in za svoj račun. Koncesionar je po 
pooblastilu koncedenta edini in izključni izvajalec go-
spodarske javne službe na celotnem območju občine.

7. Začetek in predviden čas trajanja koncesije: kon-
cesija se podeljuje za dobo sedem let in začne veljati 
z dnem sklenitve koncesijske pogodbe z možnostjo 
podaljšanja treh let (rok koncesije).

8. Postopek izbire koncesionarja: koncesionar bo 
izbran po postopku in na način, ki ga določa Odlok 
o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih 
služb »zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov« in 
»vzdrževanja ulic in površin za pešce« v Občini Hrpelje 
 Kozina (Uradni list RS, št. 3/13) in skladno s predpisi, 
ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske 
javne službe.

9. Merila za izbor koncesionarja:
– tehnična usposobljenost, ki presega minimalne 

zahteve javne službe,
– kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki so 

pomembne za izvajanje gospodarske javne službe (npr. 
višja stopnja izobrazbe, funkcionalna znanja), ki prese-
gajo minimalne zahteve javne službe,

– dosedanje pozitivne reference na področju izva-
janja razpisane gospodarske javne službe,

– celovitost ponujenega izvajanja gospodarske jav-
ne službe v okviru iste osebe,

– pričetek izvajanja gospodarske javne službe skla-
dno z rokom določenim v javnem razpisu.

Posamezna merila so ovrednotena v točkah. Opis 
meril in način uporabe meril je določen v razpisni do-
kumentaciji.

10. Minimalni kadrovski, tehnični in drugi pogoji, ki 
jih mora izpolnjevati prijavitelj za koncesionarja za po-
delitev koncesije so:

– prijavitelj mora biti registriran oziroma mora izpol-
njevati pogoje za opravljanje gospodarske javne službe;

– prijavitelj mora dokazati, da lahko s polnim ozi-
roma s sorazmerno krajšim delovnim časom na gospo-
darski javni službi zaposli osebo z najmanj VII. stopnjo 
strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom 
iz upravnega postopka;

– prijavitelj mora razpolagati z zadostnim številom 
delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo 

in izkušnjami na področju gospodarske javne službe za 
njeno izvajanje na celotnem območju občine, od tega 
najmanj z eno osebo s strokovno izobrazbo VI. ali višje 
stopnje in vsaj tremi leti delovnih izkušenj pri izvajanju 
dejavnosti, ki je predmet koncesije;

– prijavitelj mora razpolagati z zadostnim obsegom 
opreme oziroma potrebnih sredstev za delo, da lahko 
nemoteno opravlja dejavnost;

– prijavitelj mora biti sposoben samostojno zago-
tavljati vse javne dobrine, ki so predmet gospodarske 
javne službe;

– prijavitelj mora zagotavljati storitve na kontinuiran 
in kvaliteten način ob upoštevanju Odloka o koncesiji za 
opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb »zbiranja 
in prevoza komunalnih odpadkov« in »vzdrževanja ulic 
in površin za pešce« v Občini Hrpelje  Kozina (Uradni 
list RS, št. 3/13), predpisov, normativov in standardov ter 
ob upoštevanju krajevnih običajev;

– prijavitelj mora zagotavljati interventno izvajanje 
gospodarske javne službe ob vsakem času;

– prijavitelj mora biti usposobljen za vodenje kata-
stra ter razpolagati z ustreznimi delovnimi pripravami za 
njegovo vodenje;

– prijavitelj mora izdelati in predložiti elaborat 
o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije 
dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja ka-
tastra, finančnooperativnega vidika in razvojnega vidi-
ka, s katerim dokaže tudi izpolnjevanje pogojev iz četrte 
do sedme alinee;

– prijavitelj se mora obvezati, da bo sklenil zavaro-
vanje proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem 
dejavnosti utegne povzročiti državi, občini ali tretji osebi;

– prijavitelj mora izpolnjevati pogoje za sposobnost, 
določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje 
javnih naročil, in sicer:

– kot fizična ali pravna oseba in njegovi zakoniti 
zastopniki, kolikor gre za pravno osebo, niso bili prav-
nomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj iz 42. člena 
Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 
16/08, 19/10, 18/11, 43/12 Odl. US UI211/1126, 90/12 
in 19/14) in ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku 
(Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 
63/13 Odl. US: UI134/1116); seznam kaznivih dejanj 
je opredeljen v razpisni dokumentaciji,

– na dan, ko se izteče rok za oddajo prijav prijavi-
telj ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil 
zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi 
referencami iz 77.a člena ZJN2, 81.a člena ZJNVETPS 
oziroma 73. člena ZJNPOV,

– prijavitelj na dan, ko oddaja ponudbo, v skladu 
s predpisi Republike Slovenije, nima zapadlih neplača-
nih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno 
varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov 
ali več,

– prijavitelj ni v stečajnem postopku in zanj ni bil 
podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodi-
šče o tem predlogu še ni odločilo,

– prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave in 
zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne 
poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

– prijavitelj ni v postopku prisilnega prenehanja, 
zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne-
ga prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, 
z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče 
in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v kateremkoli dru-
gem podobnem položaju,

– prijavitelj ni bil s pravnomočno sodbo v kateriko-
li državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim 
ravnanjem,
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– prijavitelj ni storil velike strokovne napake s po-
dročja predmeta koncesije in ni hujše kršil poklicnih 
pravil, ki bi mu jih koncedent lahko dokazal s sredstvi, 
katere lahko utemelji,

– prijavitelj pri dajanju informacij, zahtevanih 
v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN2, v tem ali 
v predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih 
razlag ali informacij ni zagotovil.

11. Prijava mora biti pripravljena v skladu z razpisno 
dokumentacijo in mora vsebovati:

– podatke o prijavitelju, predloži se akt o ustanovitvi 
oziroma drug ustrezen dokument,

– dokazila o izpolnjevanju pogojev,
– dokazila o referencah,
– izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumen-

tacije,
– parafirano pogodbo,
– elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, 

organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobno-
sti vodenja katastra, finančnooperativnega vidika in 
razvojnega vidika,

– garancijo za resnost prijave,
– vsa druge obrazce, izjave in dokazila, ki so zah-

tevana v razpisni dokumentaciji.
Prijava mora biti napisana v slovenskem jeziku.
12. Zavarovanje za resnost prijave: bianco podpi-

sana in žigosana menica, z menično izjavo s pooblasti-
lom za izpolnitev in unovčenje, v višini 30.000,00 EUR, 
z oznako »Brez protesta« in z veljavnostjo do vključno 
120 dni od roka za oddajo prijav.

13. Razpisna dokumentacija je objavljena na 
vpogled na spletni strani Občine Hrpelje  Kozina: 
http://www.hrpeljekozina.si/. Razpisno dokumentacijo 
lahko prijavitelji zahtevajo osebno ali po pošti do vključ-
no 11. 11. 2015, do 10. ure, od ponedeljka do petka, 
v času uradnih ur, na naslovu Občina Hrpelje  Kozina, 
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v sprejemni 
pisarni, kjer jo lahko tudi prevzamejo. Kolikor bi želeli 
prijavitelji razpisno dokumentacijo prejeti po elektronski 
pošti, to lahko sporočijo na elektronski naslov: obcina.hr-
peljekozina@hrpelje.si.

14. Rok za predložitev prijav: prijave z vsemi zah-
tevanimi prilogami je potrebno posredovati na naslov 
Občina Hrpelje  Kozina, Hrpelje Reška cesta 14, 6240 
Kozina, z oznako »Ne odpiraj – Prijava – Javni razpis za 
podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske 
javne službe »zbiranja in prevoza komunalnih odpad-
kov« v Občini Hrpelje  Kozina«, na hrbtni strani mora 
biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Koncedent bo 
upošteval vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj nave-

deni naslov najpozneje do 13. 11. 2015, do 10. ure. Pri-
javitelji lahko prijave oddajo osebno ali priporočeno po 
pošti na zgoraj navedeni naslov. Če je prijava poslana 
po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni 
naslov do zgoraj navedenega datuma in ure. Prijave ni 
mogoče oddati v elektronski obliki.

15. Javno odpiranje prijav bo 13. 11. 2015, ob 
12. uri, na naslovu Občine Hrpelje  Kozina, Hrpelje, 
Reška cesta 14, 6240 Kozina. Pri odpiranju prijav smejo 
biti navzoči predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pi-
snim pooblastilom.

16. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene 
prijave se štejejo za neveljavne in se zato izločijo iz na-
daljnje obravnave. Kolikor prijava ne bo popolna in bo 
ugotovljena pomanjkljivost nebistvena in ne bo vplivala 
na ocenjevanje skladno s postavljenimi merili, glede na 
to, da se v postopku vrednotenja prijav od prijaviteljev 
sme zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki 
nikakor ne vplivajo na ocenjevanje skladno s postavlje-
nimi merili za izbor koncesionarja, bo prijavitelj pozvan 
na dopolnitev. Če prijavitelj v roku, ki ga bo določila 
razpisna komisija, ne bo ustrezno dopolnil prijave, se 
bo prijava zavrgla.

17. Prijave bo odpirala in izvedla postopek ocenje-
vanja strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Prijavitelji 
bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 
30 dni po odpiranju prijav. O izbiri koncesionarja odloči 
občinska uprava z upravno odločbo. Zoper odločbo o iz-
biri koncesionarja je dovoljena pritožba. O pritožbi odlo-
ča župan. Z izbranim koncesionarjem se sklene konce-
sijska pogodba, ki jo v imenu koncedenta sklene župan.

18. Vprašanja potencialni prijavitelji lahko naslovijo 
v pisni obliki na elektronski naslov: obcina.hrpeljeko-
zina@hrpelje.si in preko Portala javnih naročil, pri pred-
metnem javnem razpisu, glede na to, da je javni razpis 
objavljen na Portalu javnih naročil. Zadnji rok za pisna 
vprašanja je 6. 11. 2015.

Vsi odgovori na pisna vprašanja potencialnih prija-
viteljev postanejo sestavni del razpisne dokumentacije 
in so za prijavitelje obvezujoči.

Vsi odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na 
spletni strani Občine Hrpelje  Kozina in na Portalu jav-
nih naročil pri predmetnem javnem razpisu.

19. Koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti posto-
pek predmetnega javnega razpisa, in v tem primeru ni 
odškodninsko odgovoren.

20. Javni razpis je objavljen v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije, Portalu javnih naročil in na spletni strani 
Občine Hrpelje  Kozina.

Občina Hrpelje - Kozina
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Št. 478-59/2014-5 Ob-3204/15

Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, 
na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU1G in 50/14), Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 
10/14) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Polzela za leto 2015, objavlja

II. javno dražbo
za prodajo nepremičnine

I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Polzela, Malteška c. 28, 3313 Polzela, 
tel. 03/7033200; epošta: obcina.polzela@polzela.si.

II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
Predmet prodaje je nepremičnina parc. št. 246/382, 

v k.o. 992 Polzela (ID 6337332), v izmeri 2259 m2, po 
izklicni ceni 90.360,00 EUR za celoto (40 EUR/m2).

Nepremičnina se nahaja v Poslovni coni Ločica ob 
Savinji in je opredeljena kot stavbo zemljišče, znotraj 
ureditvenega območja naselja, ki se ureja po Odloku 
o OLN Poligon (Uradni list RS, št. 86/05, 23/07).

Pred začetkom javne dražbe je treba vpla-
čati varščino v višini 10 % izklicne cene. Varšči-
na v višini 9.036,00 EUR mora biti vplačana na r. 
št. 013730100004520.

III. Vrsta pravnega posla – prodaja nepremičnine: 
pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po izboru 
najugodnejšega ponudnika.

IV. Najnižji znesek višanja – najnižji znesek višanja 
je 500,00 EUR.

V. Način in rok plačila – kupnina se plača v 30 dneh 
po sklenitvi pogodbe.

VI. Kraj in čas javne dražbe – javna dražba bo po-
tekala na Občini Polzela, Malteška c. 28, Polzela, v sejni 
sobi v II. nadstropju, in sicer dne 17. 11. 2015 ob 11. uri.

VII. Pogoji javne dražbe
– Dokumentacija dražiteljev mora vsebovati nasle-

dnje:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogojev – Obr. 1, objavljen 

na spletni strani Občine Polzela
2. Pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj 

ni zastopnik
3. Dokazilo o plačani varščini
4. Kopijo osebnega dokumenta
– Dražitelji pošljejo zgoraj navedeno dokumentacijo 

priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni 
pisemski ovojnici z navedbo: »Dražba 47859/2014 – Ne 
odpiraj« v sprejemno pisarno Občine Polzela, Malteška 
c. 28, Polzela, najkasneje do 17. 11. 2015 do 10. ure.

– Predmetna nepremičnina se prodaja po načelu 
videno–kupljeno.

VIII. Postopek javne dražbe:
(1) Javno dražbo vodi komisija oziroma oseba, ki jo 

za to imenuje oziroma pooblasti župan.

Javne dražbe

(2) Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelo-
vati cenilec, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno 
dražbo, in z njimi povezane osebe. Za povezano osebo 
se po tem členu štejejo:

– oseba, ki je s članom komisije oziroma z osebo, 
ki vodi javno dražbo, ali cenilcem v krvnem sorodstvu 
v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa 
do drugega kolena, ali če je s članom komisije oziroma 
z osebo, ki vodi javno dražbo, ali cenilcem v zakonu ali 
v svaštvu do četrtega kolena, ne glede na to, ali je za-
konska zveza prenehala ali ne;

– oseba, ki je s članom komisije oziroma z osebo, 
ki vodi javno dražbo, ali cenilcem v odnosu skrbništva 
ali posvojenca oziroma posvojitelja;

– druge osebe, s katerimi je glede na znane oko-
liščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan 
član komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, ali 
cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o nje-
govi nepristranskosti pri opravljanju funkcije osebe, ki 
vodi javno dražbo, ali cenilca.

(3) Izklicna vrednost stvarnega premoženja oziroma 
vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden od 
udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred 
tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je 
bila izklicna trikrat. Ko je cena izklicna trikrat, oseba, 
ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni 
je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove 
k podpisu pogodbe.

(4) Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna 
dražba neuspešna.

(5) Občina Polzela lahko do sklenitve pravnega 
posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da 
bi za to navedla razloge.

IX. Sklenitev pogodbe:
1. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po 

izboru najugodnejšega ponudnika.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne 

sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in 
velja, da je kupec odstopil od pogodbe.

3. Stroški davka na promet z nepremičnino ter no-
tarski stroški bremenijo prodajalca. Kupec pridobi la-
stninsko pravico na nepremičnini z vpisom lete v ze-
mljiško knjigo.

4. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh 
od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena 
sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupni-
ne na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje 
prodajna pogodba za razdrto.

5. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice 
na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.

X. Kontaktna oseba prodajalca: vsa pojasnila v zve-
zi z javno dražbo in ogledom nepremičnin v času objave 
lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Polzela 
pri Magdi Cilenšek, tel. 03/7033200.

Občina Polzela
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 Ob-3187/15

Svet zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj, Šolska 
ulica 2, 4000 Kranj na podlagi 58. člena Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI 
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 
– popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZP-
CP2D in 47/15) razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje 
in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP2D 
in 47/15).

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 3. 2016.
Prijavi priložite dokazila o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev:
– overjeno potrdilo (javno listino) o doseženi izo-

brazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega ka-

znivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mese-
cev, ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva objave 
razpisa,

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega deja-
nja zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše 
od 30 dni od dneva razpisa, (s priloženo izjavo, da pri 
katerem koli drugem sodišču – zunaj kraja prebivališča 
– zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo 
dejanje zoper spolno nedotakljivost),

– program vodenja zavoda,
– opis dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim ži-

vljenjepisom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev pošljite do vključno 26. 10. 2015 na naslov: Svet 
zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj, Šolska ulica 2, 
4000 Kranj, s pripisom »Za razpis za ravnatelja.«

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o izboru v za-
konitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj

Št. 60343-900-15/2015 Ob-3188/15

Svet zavoda Ljudske univerze Krško, Dalmatinova 
ulica 6, 8270 Krško, v skladu s 35. členom Zakona o za-
vodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) razpisuje prosto 
delovno mesto

direktorja/direktorice
Ljudske univerze Krško

Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo iz-
polnjevati pogoje iz 16. člena Zakona o izobraževanju 

Razpisi delovnih mest

odraslih (Uradni list RS, št. 110/06) in pogoje v skladu 
z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – 
ZUJF in 57/12 – ZPCP2D).

Kandidati/ke morajo imeti andragoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda ter znanje tujega jezika, računalništva in vodenja 
nacionalnih projektov.

Predviden začetek dela je 1. 2. 2016.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev (o pedagoškoandragoški izobrazbi, nazivu, 
opravljenem strokovnem izpitu, delovnih izkušnjah v iz-
obraževanju odraslih, potrdilo o nekaznovanosti ter po-
trdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku) 
pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov Ljudska 
univerza Krško, Svet zavoda, Dalmatinova ulica 6, 8270 
Krško, s pripisom Prijava na razpis za direktorja/direkto-
rico – Ne odpiraj.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
in vizijo razvoja zavoda za obdobje 5 let, priloži naj tudi 
svoj življenjepis.

Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imeno-
vanju v zakonitem roku.

Svet zavoda Ljudske univerze Krško

 Ob-3189/15

Svet zavoda Osnovne šole Martina Krpana, Ga-
šperšičeva ulica 10, 1000 Ljub ljana, je na svoji 14. seji, 
30. 9. 2015, sprejel sklep za razpis delovnega mesta

ravnatelja/ice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – 
ZPCP2D).

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Predvideni začetek dela bo: 1. 7. 2016.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev 

(dokazila o izobrazbi, najmanj 5 let delovnih izkušenj 
v vzgoji in izobraževanju, nazivu svetnik ali svetovalec 
oziroma najmanj 5 let naziv mentor, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, potrdi-
lo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka 
ni v kazenskem postopku) pošljite v 15 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Martina 
Krpana, Gašperšičeva ulica 10, 1000 Ljub ljana, s pripi-
som: »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat/ka mora poleg dokazil o izpolnjevanju po-
gojev k prijavi priložiti program vodenja zavoda za man-
datno obdobje, lahko pa tudi kratek življenjepis.

Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imeno-
vanju v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole  
Martina Krpana, Ljub ljana
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Št. 702-33/2015 Ob-3190/15

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem pravobra-

nilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 77/09 in 46/13):

1 prosto mesto pomočnika  
državnega pravobranilca

na sedežu Državnega pravobranilstva v Ljub ljani, 
na delovno pravnem in socialno pravnem oddelku

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje, določene v 25. členu Zakona o državnem 
pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na 
mesto pomočnika državnega pravobranilca, določene 
v 27. členu Zakona o državnem pravobranilstvu.

Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obli-
ki Europass CV: http://www.europass.cedefop.euro-
pa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI) z opisom svoje strokovne dejavnosti po pridobljeni 
diplomi, dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev ter 
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imeno-
vanje na mesto pomočnika državnega pravobranilca.

Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo, da za 
namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu 
za pravosodje, da pridobi naslednje podatke iz uradnih 
evidenc:

– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan strokovni 

naslov univerzitetni diplomirani pravnik oziroma temu 
strokovnemu naslovu enakovreden, v tujini pridobljen 
strokovni naslov, z navedbo datuma izdane diplome ali 
nostrifikacije ter navedbo institucije, ki jo je izdala;

– da je opravil pravniški državni izpit, z navedbo 
datuma opravljenega izpita;

– da je osebnostno primeren za opravljanje nalog 
pomočnika državnega pravobranilca (5. točka prvega 
odstavka v zvezi z drugim odstavkom 25. člena Zakona 
o državnem pravobranilstvu).

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je 
dosegljiv.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpol-
njevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za 
pravosodje, Ljub ljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-3197/15

Svet zavoda Osnovne šole dr. Franceta Prešer-
na, Šolska ulica 2, 1310 Ribnica, razpisuje na podlagi 
sklepa 2. seje sveta šole, ki je bila 30. 9. 2015, delovno 
mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo 

ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 
57/12 – ZPCP2D).

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 
5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 

o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku), kratkim življenjepisom in pro-
gramom vodenja pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na 
naslov: Svet zavoda Osnovne šole dr. Franceta Pre-
šerna Ribnica, Šolska ulica 2, 1310 Ribnica, z oznako 
»Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico« in s pripi-
som Ne odpiraj.

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole dr. Franceta Prešerna 
Ribnica

 Ob-3200/15

Svet Centra za socialno delo Domžale na podla-
gi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 45/94 Odl. US: UI 104/92, 8/96, 18/98 Odl. 
US: UI 34/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. 
in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07, 122/07 Odl. US: UI 
11/0745, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS), Statuta 
Centra za socialno delo Domžale ter sklepa 3. seje Sve-
ta Centra za socialno delo Domžale z dne 14. 9. 2015, 
razpisuje delovno mesto

direktorja (m/ž)
Centra za socialno delo Domžale

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg 
splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skla-
du s 56., 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu, 
in sicer:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih 
izkušenj;

ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona 

o socialnem varstvu, 20 let delovnih izkušenj, od tega 
najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih 
na področju socialnega varstva;

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu;

– opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju 
s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno 
izobraževanje.

Ne glede na pogoj iz tretje alineje je lahko za di-
rektorja imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega 
programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje 
v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.

Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktor-
jem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja 
mandata. Nastop mandata je dne 1. 1. 2016.

Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandida-
ti predložiti življenjepis ter program dela z vizijo za man-
datno obdobje.

Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev 
izpolnjevati še naslednja pogoja:

– državljanstvo Republike Slovenije;
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi do-

kazili o izpolnjevanju pogojev v roku 15 dni od objave 
razpisa na naslov: Center za socialno delo Domžale, 
Ljub ljanska 70, 1230 Domžale, z oznako na ovojnici: 
»Razpis za direktorja«.

Nepopolnih vlog in vlog, prispelih po razpisanem 
roku, ne bomo upoštevali.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku 
po končanem izbirnem postopku.

Svet Centra za socialno delo Domžale

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2410
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Št. O-700/15-4 Ob-3201/15

V skladu z določili 32., 33., 34. in 35. člena Zakona 
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 
36/00, 127/06), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07, 41/07, 
122/07, 61/10 in 62/10) ter 29. in 30. člena Statuta Var-
stveno delovnega centra Polž Maribor, je Svet zavoda 
dne 8. 10. 2015 sprejel sklep o razpisu prostega delov-
nega mesta

direktorja/ice
Varstveno delovnega centra Polž Maribor

Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom dolo-
čenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba (VII. 
stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet 
let delovnih izkušenj; ali

– višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) iz 69. čle-
na Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih iz-
kušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih ali vodstvenih 
delovnih mestih na področju socialnega varstva;

– strokovni izpit za delo na področju socialnega 
varstva;

– opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije 
v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za 
splošno izobraževanje;

– za direktorja/ico je lahko imenovan/a tudi kandi-
dat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje iz 
prejšnje alineje, mora pa ga opraviti najkasneje v enem 
letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu/ji 
mandat na podlagi zakona preneha;

– predložiti mora program dela za obdobje do leta 
2021 z vizijo razvoja Varstveno delovnega centra Polž 
Maribor.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno 
dobo pet let. Mandat prične teči z dnem, ko k imenova-
nju izda soglasje minister za delo, družino in socialne 
zadeve po predhodnem mnenju pristojnega organa Me-
stne občine Maribor.

Pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjeva-
nju razpisnih pogojev ter kratek življenjepis s podatki 
o strokovnih delovnih izkušnjah, morajo kandidati po-
slati priporočeno po pošti na naslov Varstveno delovni 
center Polž Maribor, Park mladih 4, 2000 Maribor, ali 
oddati v tajništvu zavoda najkasneje v 8 dneh po objavi 
razpisa, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – 
Prijava na razpis«.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najka-
sneje v 30 dneh po zaključenem izbirnem postopku in 
sprejemu sklepa o izbiri.

Svet zavoda Varstveno delovnega centra  
Polž Maribor

 Ob-3209/15

Svet zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec, Ko-
roška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, na podlagi spre-
jetega sklepa 25. seje Sveta zavoda Šolskega centra 
Slovenj Gradec, dne 30. 9. 2015, razpisuje delovno 
mesto

direktorja/direktorice
Šolskega centra Slovenj Gradec  
za mandatno obdobje petih let

Za direktorja/direktorico je lahko imenovan, kdor 
poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še nasle-
dnje pogoje v skladu s 55. členom Zakona o organizaciji 

in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/27, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 – ZPCP2D, 57/15 – ZOFVIJ), in sicer:

– kdor ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih 
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, ozi-
roma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih pro-
gramih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge 
stopnje,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj in
– opravljen ravnateljski izpit.
K prijavi z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kan-

didati priložijo tudi:
– kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje 

(58. člen ZOFVI),
– potrdilo o nekaznovanju v skladu s 107.a členom 

ZOFVI.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki nima-

jo opravljenega ravnateljskega izpita, morajo pa si ga 
pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prija-
ve z dokazili o izpolnjevanju pogojev, s kratkim življe-
njepisom, z opisom delovnih izkušenj in programom 
dela za mandatno obdobje, v 8 dneh po objavi razpisa 
v zaprti označeni kuverti na naslov: Svet zavoda Šol-
skega centra Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 
Slovenj Gradec, s pripisom »Razpis za direktorja/di-
rektorico«.

Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zako-
nitem roku.

Svet zavoda Šolskega centra Slovenj Gradec

 Ob-3211/15

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih, 
objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica 
talcev 9, 2000 Maribor, razpis za delovno mesto

vodja centra/službe/delovne enote II – m/ž,
v organizacijski enoti Splošno zdravstveno 

varstvo, za mandatno dobo 4 let,  
z možnostjo ponovnega imenovanja

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno me-
sto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– visoka strokovna izobrazba, smer zdravstvena 
nega oziroma višješolska izobrazba (prejšnja) smer 
zdravstvena nega;

– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje ure-

jevalnikov besedil, preglednic, internet, epošta).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je raz-
vidna delovna doba;

– program dela in razvoja zdravstvene nege v or-
ganizacijski enoti.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življe-
njepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe 
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v iz-
birni postopek.

Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravne 
in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa 
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
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 Ob-3212/15

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih 
in na podlagi 38. člena Statuta Zdravstvenega doma 
dr. Adolfa Drolca Maribor, objavlja Zdravstveni dom dr. 
Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, raz-
pis za delovno mesto

zdravnik specialist V/VI – m/ž – predstojnik
organizacijske enote Varstvo žensk, za mandatno 
dobo 4 let, z možnostjo ponovnega imenovanja

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno me-
sto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba zdravstvene smeri – 
zdravnik;

– specializacija iz ginekologije in porodništva;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje ure-

jevalnikov besedil, preglednic, internet, epošta).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je raz-
vidna delovna doba;

– program dela in razvoja organizacijske enote.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življe-

njepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe 
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v iz-
birni postopek.

Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravne 
in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa 
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Št. 705-603/2015/2 Ob-3213/15

Na podlagi 283. člena Zakona o izvršbi in zavarova-
nju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 93/07, 37/08 – ZST1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 
26/11, 17/13 – odl. US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 
– odl. US in 54/15; v nadaljevanju: ZIZ), Ministrstvo za 
pravosodje razpisuje:

3 prosta mesta izvršitelja s sedežem na območju 
Okrožnega sodišča v Ljub ljani; 

1 prosto mesto izvršitelja s sedežem na območju 
Okrožnega sodišča v Kranju; 

1 prosto mesto izvršitelja s sedežem na območju 
Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu

Razpisni pogoji:
Za izvršitelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje po-

goje iz 281. člena ZIZ.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka 

prvega odstavka 281. člena ZIZ),
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno iz-

polnjevanje pogoja iz 4. točke prvega odstavka 281. člena 
ZIZ,

3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1. točka prvega 

odstavka 281. člena ZIZ),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega od-

stavka 281. člena ZIZ),
– ima zaključeno 4 letno srednješolsko izobrazbo, 

z navedbo datuma izdanega potrdila o pridobljeni izo-
brazbi ter navedbo institucije, ki je potrdilo izdala (3. točka 
prvega odstavka 281. člena ZIZ),

– je opravil izpit za izvršitelja po programu, ki ga 
je predpisal minister, pristojen za pravosodje, z navedbo 
datuma izdaje potrdila o opravljenem izpitu (5. točka pr-
vega odstavka 281. člena ZIZ),

– ni bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega 
je moralno nevreden za opravljanje dejanj izvršbe in za-
varovanja ter da zoper njega ni v teku kazenski postopek 
zaradi kaznivega dejanja, ki je lahko ovira za imenovanje 
za izvršitelja (7. točka prvega odstavka 281. člena ZIZ),

– ima opremo in prostore, ki so potrebni in primer-
ni za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja skladno 
s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, 
ki se nanašajo na prostore in opremo izvršitelja (Uradni 
list RS, št. 6/99 in 75/02), pri čemer morajo biti iz do-
kazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni 
zemljiško knjižni podatki, v primeru neskladja med de-
janskim in zemljiško knjižnim stanjem pa tudi vse pred-
hodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo po-
godbo podpisala upravičena oseba (8. točka prvega od-
stavka 281. člena ZIZ),

4. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za na-
men tega razpisnega postopka pridobi podatke iz prve, 
druge, tretje, četrte in pete alinee 3. točke iz uradnih 
evidenc.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski na-
slov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.

Izbiro med kandidati, ki bodo izpolnjevali vse pogoje 
za imenovanje, opravi minister za pravosodje, pri če-
mer upošteva predvsem delovne izkušnje, delovno dobo 
in oceno o vrednosti javnega zaupanja (šesti odstavek 
283. člena ZIZ).

Pisne prijave na razpisano mesto izvršitelja sprejema 
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, Ljub ljana, 
15 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ministrstvo za pravosodje
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Št. 01-349/1-15 Ob-3205/15

Upravljavec: Univerzitetni klinični center Ljub ljana, 
Zaloška cesta 2, Ljub ljana, na podlagi drugega od-
stavka 22. člena in prvega odstavka 29. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 
50/14, 90/14 in 14/15) in ob upoštevanju določb Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 
10/14) objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo gostinskega lokala v najem

I. Opis predmeta oddaje v najem
Neopremljeni gostinski lokal v atriju Poliklinike Uni-

verzitetnega kliničnega centra Ljub ljana, na naslovu: 
Njegoševa 4, Ljub ljana, v skupni površini 141,5 m2, in 
sicer:

– gostinski paviljon 51 m2,
– hodnik s stopnicami (gostje) v izmeri 13 m2,
– hodnik osebje, v izmeri 7,5 m2,
– zimski vrt, v izmeri 35 m2,
– (zunanji) vrt, v izmeri 35 m2.
Sestavni del te objave so tudi fotografije gostinske-

ga lokala (Priloga 4), ki je predmet oddaje.
Izbrani ponudnik bo moral zagotavljati kakovostno 

ponudbo pijač vseh vrst, toplih in hladnih napitkov, v na-
prej pripravljene hladne prigrizke (predvsem sendviče), 
ki se konzumirajo brez jedilnega pribora ter v naprej 
pripravljen sladoled.

II. Namen oddaje: prostor se oddaja v najem za 
opravljanje gostinske dejavnosti.

Lokal, ki je predmet oddaje v najem, mora najemnik 
uporabljati izključno za navedeno gostinsko dejavnost.

Izbrani ponudnik se bo moral zavezati, da bo v ob-
dobju trajanja najemnega razmerja odjemalcem svojih 
storitev nudil kakovostno in raznovrstno ponudbo gostin-
skih storitev, ki bo usklajena s potrebami in pričakovanji 
pacientov, obiskovalcev in zaposlenih v UKCL (skladno 
z osnutkom najemne pogodbe).

Izbrani ponudnik bo moral upoštevati vse zahteve 
upravljavca (razvidne iz najemne pogodbe). Lokal se 
oddaja po sistemu videnonajeto.

III. Pogoji oddaje v najem:
1. V I. točki navedeni poslovni prostor se oddaja 

v najem za nedoločen čas z odpovednim rokom enega 
leta, minimalno obdobje najema pa je 5 let od izročitve 
gostinskega lokala najemniku.

Upravljavec ponudnike obvešča, da glede gostin-
skega lokala, ki je predmet tega javnega zbiranja po-
nudb, teče sodni postopek za izpraznitev poslovnega 
prostora pred Okrožnim sodiščem v Ljub ljani pod opr. 
št. _VII Pg 815/2015. Od časa končanja navedenega so-
dnega postopka je odvisna izročitev gostinskega objekta 
izbranemu najugodnejšemu ponudniku po temu razpisu. 
Izročitev bo opravljena v roku 1 meseca od izpraznitve 
lokala na podlagi sodne odločbe. Najemnik bo moral 
začeti opravljati gostinsko dejavnost v roku 1 meseca 
po izročitvi. Pravice in obveznosti iz najemne pogodbe 
se bodo začele v celoti izvrševati z izročitvijo predmeta 
najema najemniku in pod pogojem, da bo v roku 1 leta 

Druge objave

od sklenitve pogodbe, sodni postopek zaradi izpraznitve 
poslovnega prostora na nepremičnini s parc. št. 347/9, 
k.o. Šentpeter, pravnomočno končan in gostinski objekt 
na podlagi sodbe izpraznjen.

2. Najemnina za prostor iz I. točke znaša 
790,00 EUR brez DDV mesečno (izhodiščna cena). 
Najemnina se plačuje redno mesečno (v skladu s 5. čle-
nom najemne pogodbe).

3. Najemnik poleg najemnine plačuje stroške obra-
tovanja: kot so stroški porabe elektrike, vode, stroški 
smeti in kanalizacije, stroški rednega vzdrževanja, 
stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
oziroma davek na nepremičnine, stroški zavarovanja ter 
drugi stroški, za katere se stranki dogovorita s pogodbo 
(v skladu s 7. členom najemne pogodbe).

4. Izbrani ponudnik mora najemno pogodbo skleniti 
v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri. Kolikor izbrani po-
nudnik ne bo sklenil najemne pogodbe v tem roku, lahko 
upravljavec izbere drugega najugodnejšega ponudnika. 
Izbranemu ponudniku, ki ne bo pristopil k sklenitvi po-
godbe, se zadrži varščina.

5. Vplačana varščina se pri izbranem ponudniku 
všteje v finančni depozit iz 6. člena osnutka najemne 
pogodbe.

5. Najemnik ne bo upravičen do povračila kakr-
šnihkoli vlaganj, niti ne pridobi kakršnih koli pravic na 
poslovnem prostoru.

6. Najemnina se usklajuje z indeksom cen življenj-
skih potrebščin v Republiki Sloveniji.

7. Najemnik po trenutno veljavni zakonodaji ne pla-
čuje zneska DDV za najem poslovnih prostorov.

8. Najemnik mora na lastne stroške sam pridobiti 
vsa dovoljenja, ki so oziroma bodo po veljavni zakono-
daji potrebna za opravljanje gostinske dejavnosti.

9. Obratovalni čas lokala je od ponedeljka do petka 
od 7. do 19. ure in v soboto od 7. do 12. ure.

IV. Vsebina ponudbe – pogoji za udeležbo v postop-
ku zbiranja ponudb

Ponudba se odda v pisni obliki in mora vsebovati:

1. Opis dokumenta št. priloge
1. Podatki o ponudniku ponudnik 

v ponudbo priloži 
izpolnjeno prilogo 
1

2. Registracija podjetja oziroma 
izpis iz sodnega registra, ki 
ni starejša od 30 dni od roka 
oddaje ponudb

ponudnik priloži 
v ponudbi

3. Potrdilo pristojnega sodišča, 
da proti ponudniku ni uveden 
postopek prisilne poravnave, 
stečajni ali likvidacijski 
postopek, ki ni starejše 
od 30 dni od roka oddaje 
ponudbe

ponudnik priloži 
v ponudbi

4. Potrdilo o solventnosti 
transakcijskega računa za 
pravne osebe, ki ni starejše 
od 30 dni od roka za oddajo 
ponudb

ponudnik priloži 
potrdilo v ponudbi
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1. Opis dokumenta št. priloge
5. Potrdilo, da je poravnal 

davke, prispevke in druge 
obvezne dajatve, ki ni 
starejše od 30 dni od roka 
oddaje ponudbe

ponudnik 
priloži potrdilo 
pristojnega 
Davčnega urada

6. Izpolnjena izjava ponudnika ponudnik 
v ponudbo priloži 
izpolnjeno prilogo 
2

7. Parafirana in podpisana 
najemna pogodba 

ponudnik 
v ponudbo priloži 
izpolnjeno prilogo 
3

8. Plačana varščina v višini 
enomesečnega izklicnega 
najema. Varščino 
ponudnik lahko vplača 
na blagajni upravljalca, 
Bohoričeva ulica 28, Ljub
ljana ali preko plačilnega 
naloga na zakladniški 
podračun upravljalca 
številka 011006030277894 
s pripisom Varščina 

ponudnik 
v ponudbo 
priloži fotokopijo 
dokazila o plačani 
varščini

Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od roka za 
oddajo ponudb. Ponudba, ki velja krajši čas, bo izločena 
iz nadaljnjega postopka.

Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo mora po-
nudnik posredovati v zaprti ovojnici na naslov: Univer-
zitetni klinični center Ljub ljana – Komercialni sektor, 
Zaloška 14, Ljub ljana, z navedbo »Ponudba za najem 
lokala« in oznako »Ne odpiraj«, s priporočeno poštno 
pošiljko ali osebno oddati v tajništvu Komercialnega 
sektorja, Zaloška 14, Ljub ljana, od ponedeljka do petka 
od 8. do 10. ure.

Ponudbo je potrebno predložiti vključno do 1. 12. 
2015 do 10. ure. Kot pravočasno ponudbo se šteje še 
ponudbo, ki je oddana priporočeno po pošti zadnji dan 
roka za oddajo ponudb. Naročnik bo v skladu s tretjim 
odstavkom 37. člena Uredbe obravnaval vse pravoča-
sne in popolne ponudbe, ostale ponudbe bodo iz po-
stopka izločene.

V. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: naj-
višja ponujena cena mesečnega najema.

S ponudniki z enako višino ponujene cene bo na-
ročnik izvedel pogajanja. V primeru, da bo več ponudni-
kov oddalo ponudbo v enaki višini mesečne najemnine, 
bo naročnik izvedel pogajanja, o čemer bodo ponudniki 
pisno s povratnico obveščeni po pošti v roku dveh dni 

po javnem odpiranju ponudb. V primeru, da se ponudnik 
na dan, določen za pogajanja, ne bo odzval oziroma 
udeležil, vročitev obvestila pa bo izkazana s povratnico, 
bo naročnik štel, da ponudnik za najem lokala ni več 
zainteresiran in da od ponudbe odstopa, pogajanja pa 
bo izvedel s preostalimi prisotnimi ponudniki.

VI. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo izvedla za to imenovana ko-

misija s strani upravljavca. Odpiranje ponudb bo javno 
in bo potekalo dne 2. 12. 2015 ob 10. uri v prostorih Ko-
mercialnega sektorja Univerzitetnega kliničnega centra 
Ljub ljana, Zaloška 14, 1000 Ljub ljana, sejna soba 231 
v 2. nadstropju.

Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru pri-
sotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom 
ponudnika.

O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v osmih 
dneh po opravljeni izbiri.

Univerzitetni klinični center Ljub ljana, kot upravlja-
vec na podlagi te objave ni zavezan skleniti pogodbe 
z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti po-
stopek oddaje v najem do sklenitve pravnega posla – 
najemne pogodbe, ustavi. Če izbrani ponudnik ne bo 
podpisal pogodbe v osmih dneh po pisnem obvestilu 
oziroma ne bo vplačal finančnega depozita v skladu 
s 6. členom osnutka najemne pogodbe, se šteje, da 
odstopa od svoje ponudbe, upravljavec pa bo nato na-
jemno pogodbo sklenil z naslednjim najugodnejšim po-
nudnikom.

VII. Informacije, ogled prostora in drugo
Vse dodatne informacije, povezane s tem javnim 

zbiranjem ponudb, zainteresirani ponudniki lahko dobi-
jo v Službi za poslovni razvoj in trženje Univerzitetnega 
kliničnega centra – vodja Mojca Pukšič Mihevc, vsak 
delovni dan med 8. in 10. uro ali na email naslov: moj-
ca.puksicmihevc@kclj.si.

Ponudniki si prostore, ki so predmet oddaje v na-
jem, lahko ogledajo od dneva objave dalje, po pred-
hodnem dogovoru, kontaktna oseba: Bogdan Trope, 
tel. 01/5227545. Ogledi prostorov bodo mogoči do 
vključno 13. 11. 2015. Javno zbiranje ponudb se objavi 
v Uradnem listu RS in na spletni strani Univerzitetnega 
kliničnega centra Ljub ljana.

Kolikor bodo zainteresirani ponudniki potrebova-
li podrobnejše informacije o predmetu najema zaradi 
oblikovanja ponudbe, morajo zastaviti pisno vprašanje 
na elektronski naslov mojca.puksicmihevc@kclj.si, iz 
katerega bodo prejeli pisni odgovor upravljavca. Vsa 
vprašanja, ki bodo postavljena do vključno 13. 11. 2015 
in odgovori nanje, bodo objavljeni na spletni strani upra-
vljavca.
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Priloga 1: Podatki o ponudniku

Priloga 1 

 

PODATKI O PONUDNIKU 

 

Firma(naziv ponudnika): 

 

 

 

Naslov: 

 

 

Zakoniti zastopnik ponudnika:  
Pooblaščena oseba za podpis pogodbe:  
ID za DDV:  
Matična številka:  
Številka transakcijskega računa:  
Poslovna banka ponudnika:  
Kontaktna oseba ponudnika za ta posel 

Ime in priimek: 

 

Telefon kontaktne osebe:  
Elektronski naslov kontaktne osebe:  
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:  

 

Kraj in datum:                              Ponudnik: 

                         
_________________________ 

                                                                                                                  žig in podpis pooblaščene osebe 
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Priloga 2: Izjava

Priloga 2 

 

IZJAVA 

Ponudnik:_____________________________________________________ 

 

V zvezi z javnim zbiranjem za najem lokala v Univerzitetnem kliničnem centru 
Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana  pod kazensko in materialno odgovornostjo 
izjavljamo, da: 

1. so vsi podatki v ponudbi resnični in niso zavajajoči, 

2. v celoti sprejemamo pogoje upravljavca (razvidni iz osnutka pogodbe) pod 
katerimi dajemo svojo ponudbo, 

3. je naše podjetje zanesljivo, sposobno upravljanja ter ima zaposlene, ki so 
sposobni izvesti pogodbene zahteve, 

4. zakon našemu podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe, 

5. je podjetje registrirano za ustrezno dejavnost, 

6. podjetju v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna 
odločba, s katero bi mu bilo prepovedano odpravljati dejavnost, ki je predmet 
zbiranja ponudb, 

7. poslovanje podjetja ni s  sodno ali drugo prisilno odločbo ustavljeno, 

8. izpolnjujemo minimalne sanitarno-tehnične pogoje, 

9. izpolnjujemo minimalno določeno stopnjo izobrazbe oseb, ki opravljajo 
gostinsko dejavnost. 

 

Kraj in datum:                 Ponudnik: 

      
                  

_________________________ 

                                                                                                                 žig in podpis pooblaščene osebe 
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Priloga 3: Najemna pogodba

Priloga 3 – najemna pogodba 

NAVODILO: Ponudnik pogodbo izpolni parafira in podpiše ter priloži v svojo 
ponudbo! 

 
 
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, Ljubljana, ki 
ga zastopa ministrica Milojka Kolar Celarc, 
matična številka: 5854814 
davčna številka: 96395265 
(v nadaljnjem besedilu: lastnik) 
 
ter 
 
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga 
zastopa v. d. generalnega direktorja dr. Andrej Baričič 
matična številka: 5057272 
davčna številka: SI 52111776 
(v nadaljnjem besedilu: upravljavec) 
 
in  
 
…………………………………………………………………..(v nadaljnjem besedilu: najemnik) 
 
sklenejo in dogovorijo naslednjo  
 
 
 
 
 

NAJEMNO POGODBO št.  
 
 
 

1. člen 
 
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo: 
 
- da na delu zemljišča s parc. št. 347/9, k.o. Šentpeter, na površini atrija Poliklinike, na 
naslovu Njegoševa 4, Ljubljana, med Ortopedsko kliniko - Fizioterapijo in Interno kliniko - 
Klinični oddelek za žilne bolezni, stoji gostinski objekt, ki je predmet te najemne pogodbe  in 
ki obsega: gostinski paviljon 51m2, hodnik s stopnicami (gostje) v izmeri 13 m2, hodnik 
osebje v izmeri 7,5 m2, zimski vrt v izmeri 35 m2, (zunanji) vrt v izmeri 35 m2, vse skupaj v 
izmeri 141,5 m2, 
- da je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani kot lastnica nepremičnine z 
identifikacijskim znakom 1726-347/9-0, k.o. Šentpeter,  vknjižena Republika Slovenija, 
- da z nepremičnino z identifikacijskim znakom 1726-347/9-0, k.o. Šentpeter,upravlja 
Univerzitetni klinični center Ljubljana, 
- da je Ministrstvo za zdravje resorno ministrstvo, ki pokriva področje dela javnih 
zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, 
 
- da iz podatkov GURS izhaja, da je površina nepremičnine s parc. št. 347/9, k.o. 
Šentpeter,766m2, ter da nepremičnina v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče in atrij 
Poliklinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana,  
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- da upravljavec nepremičnine v lasti Republike Slovenije v skladu s 1. odstavkom 28. člena 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 in 14/15) nepremičnino lahko odda v najem, v primeru, 
da nepremičnine začasno ne potrebuje in je ne potrebuje noben drug uporabnik, 
- da je bil za oddajo v najem gostinskega objekta iz prve alineje tega člena izpeljan postopek 
javnega zbiranja ponudb št. _____, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. ____ in 
na spletni strani upravljavca od dne ___ do dne _____, 
- da je najemnik _______, bil izbran kot najugodnejši ponudnik v postopku javnega zbiranja 
ponudb št. ____, 
- da v zvezi z gostinskim objektom iz prve alineje tega člena   pred Okrožnim sodiščem v 
Ljubljani teče sodni postopek opr. št. VII Pg 815/2015 zaradi izpraznitve poslovnega prostora 
na podlagi zahteve Republike Slovenije za izdajo naloga za izpraznitev poslovnega prostora 
– gostinskega objekta na nepremičnini s parc. št. 347/9, k.o. Šentpeter. 
 
 

2. člen 
 
Stranke te pogodbe so sporazumne, da Univerzitetni klinični center Ljubljana  in Republika 
Slovenija, Ministrstvo za zdravje, oddata, najemnik pa sprejme v najem gostinski objekt v 
atriju Poliklinike, Njegoševa 4, Ljubljana, ki se nahaja med Ortopedsko kliniko - Fizioterapijo 
in Interno kliniko - Klinični oddelek za žilne bolezni, in ki obsega:  
- gostinski paviljon 51m2, 
- hodnik s stopnicami (gostje) v izmeri 13m2,  
- hodnik osebje v izmeri 7,5m2m, 
- zimski vrt v izmeri 35m2, 
- (zunanji) vrt v izmeri 35m2,  
kar skupaj znaša 141,5m2. 
 
Fotografija objekta je priloga te pogodbe (Priloga 1). 
 
Najemnik ima tudi pravico uporabe sanitarnih in garderobnih prostorov v veznem hodniku v 
kleti Poliklinike v izmeri 10,5 m2. 
 

 
3. člen 

 
Najemnik bo v gostinskem objektu zagotovil kakovostno ponudbo vseh vrst pijač toplih in 
hladnih napitkov, v naprej pripravljene hladne prigrizke (predvsem sendviče), ki se 
konzumirajo brez jedilnega pribora ter v naprej pripravljen sladoled. 
 
 

4. člen 
 

Pogodbene stranke so soglasne, da si je najemnik pred sklenitvijo te pogodbe ogledal 
predmet najema in da se nepremičnina najema po načelu videno-najeto.  
 
Najemnik izjavlja, da je prostor primeren za opravljanje gostinske dejavnosti. 

 
 

5. člen 
 
Najemnik bo za gostinski objekt in sanitarne ter garderobne prostore plačeval mesečno 
najemnino v višini neto ……………….. EUR/mesec (z besedo: ………………………… ). 
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Pogodbene stranke so sporazumne, da je podlaga za dogovor o višini najemnine izvedba 
javnega zbiranja ponudb za oddajo lokala v najem iz 2. člena te pogodbe, v katerem je 
najemnik ponudil najmenino, ki ni bila nižja od izhodiščne najmenine, in sicer v znesku 
______________EUR na mesec. 
 
Upravljavec bo ob izstavitvi računa najemniku posebej obračunal DDV, ki ga bo obračunal in 
plačal na način in v rokih kot so določeni v veljavnih predpisih. 
 
Upravljavec bo račun izstavil najemniku do 5. v mesecu za tekoči mesec, najemnik pa ga bo 
plačal na račun upravljavca, zakladniški podračun številka 0110-0603-0277-894, odprt pri 
UJP, v roku 8 dni od izstavitve računa. 
 
Upravljavec bo takoj po prejemu plačila nakazal najemnino brez ustreznega zneska DDV na 
poseben račun pri Ministrstvu za zdravje številka 01100-6300109972 sklic na št. 18 27111-
7141998-22292015.  
Pogodbene stranke se tudi dogovorijo, da se bo višina najemnine tekom najemnega 
razmerja usklajevala z rastjo cen življenjskih potrebščin. Uskladitev se opravi dvakrat letno, 
to je 1.7. in 1.1. oz. na prvi delovni dan po navedenih datumih. Znesek se zaokroži na 
najbližjo celo število evra.  
V primeru zamude s plačilom, se zaračunavajo zakonske zamudne obresti. 
 
 

6. člen 
 

Najemnik bo za garancijo rednega plačevanja najemnine položil finančni depozit v višini 
vrednosti enoletne najemnine za gostinski lokal ................ EUR (z besedo: .................). 25% 
depozita bo položil v roku 8 dni od podpisa te pogodbe, preostalih 75% depozita pa bo 
položil ob izročitvi lokala, ki je predmet te pogodbe. Od zneska depozita se odšteje varščina 
v višini 790,00 EUR. 
 
Finančni depozit bo vplačal na blagajni upravljavca, Bohoričeva ulica 28, Ljubljana/preko 
plačilnega naloga na zakladniški podračun upravljavca številka 01100-6030277894 s 
pripisom »VARŠČINA po najemni pogodbi št., sklic na številko 20010-845-0801«. 
 
Finančni depozit lahko upravljavec unovči, ko je podan kateri od razlogov za odstop od 
pogodbe iz četrtega odstavka 15. člena te pogodbe. 
 
V kolikor finančni depozit ne bo unovčen oz. ne bodo nastopili razlogi za odstop od pogodbe 
iz četrtega odstavka 15. člena te pogodbe, upravljavec najemniku vrne finančni depozit ob 
prenehanju pogodbe na njegov bančni račun številka ……………………………………….. oz. 
na številko bančnega računa, ki mu jo bo najemnik sporočil. 
 
 

7. člen 
 
V ceno najemnine niso vključeni stroški uporabe gostinskega lokala in sanitarnih ter 
garderobnih prostorov. 
 
Najemnik je dolžan mesečno plačevati obratovalne stroške (kot so plačilo elektrike, vode, 
ogrevanja, odvoza smeti, telefon), stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj, stroške čiščenja, amortizacije, stroške 
investicijskega vzdrževanja. 
 
Najemnik se zaveže, da bo stroške uporabe tekoče in redno plačeval. 
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Upravljavec bo do vsakega 5. dne v mesecu izstavil najemniku račun za stroške po tej 
pogodbi, ki se ga najemnik zaveže plačati v roku 8 dni od izstavitve računa na podračun pri 
UJP številka01100-6030277894.  
 
Elektrika, voda in stroški Telekoma  se obračunavajo  po števcu oz po računu Telekoma za 
stacionarno telefonsko številko.  Stroški ogrevanja in hlajenja ter stroški ogrevanja sanitarne 
vode se plačujejo v višini 0,08 % dejanskih stroškov Poliklinike. Ostali obratovalni stroški 
(varovanje, zavarovanje, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, čiščenje, splošni 
stroški poslovanja, ipd.) znašajo 4,07 € na m2 (štiri evre in sedem centov na kvadratni meter). 
V navedene stroške ni vštet DDV, ki ga plača najemnik. 
 
Najemnik mora pristojnemu organu prijaviti svojo obvezo za plačilo nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča, ki ga je dolžan plačati sam neposredno, na podlagi odločbe o odmeri 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pristojnega organa. 
 
V kolikor bo namesto nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča uveden davek na 
nepremičnine, bo obveznost plačila davka bremenila najemnika. 
 
Pogodbene stranke se tudi dogovorijo, da se bo višina obratovalnih stroškov usklajevala z 
rastjo cen življenjskih potrebščin. Uskladitev se opravi v enakih obdobjih in na enak način kot 
revalorizacija najemnine.  
 
V primeru zamude s plačilom, se zaračunavajo zakonske zamudne obresti. 
 
 

8. člen 
 
Delovni čas gostinskega objekta bo od ponedeljka do petka od 7.00 do 19.00, v soboto od 
7.00 do 12.00. Delovni čas mora najemnik spremeniti, če to pisno zahteva upravljavec 
oziroma je možna sprememba delovnega časa na podlagi skupnega dogovora, če to 
predlaga najemnik, pri čemer je v celoti potrebno upoštevati veljavne predpise. Sprememba 
delovnega časa ne vpliva na višino najemnine. 
 
 

9. člen 
 

Najemnik je dolžan uporabljati in redno vzdrževati poslovni prostor kot dober gospodar. 
 
V kolikor želi najemnik opraviti kakršnekoli preureditve predmeta najema, mora zanje 
predhodno pridobiti pisno soglasje upravljavca. Vse preureditve predmeta najema gredo v 
finančno breme najemnika. 
Pogodbene stranke so soglasne, da kakršenkoli vložek oz. investiranje v predmet najema 
prevzame najemnik in ni upravičen do povračila vlaganj. 

 
 

10. člen 
 
Najemnik je v času trajanja najemnega razmerja odgovoren za škodo, ki bi nastala lastniku 
ali upravljavcu zaradi uporabe gostinskega objekta s strani najemnika oziroma tretjih oseb. 
Najemnik se obveže takoj preprečiti in odpraviti vzroke za nastanek škode, vzpostaviti stanje 
pred škodo ter povrniti nastalo škodo, ki je ni mogoče odpraviti. 
 
Najemnik mora vsaj dvakrat letno omogočiti upravljavcu pregled gostinskega objekta z 
namenom, da se ugotovi ali najemnik uporablja najete prostore v skladu s to pogodbo. 
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11. člen 

 
Najemnik ne sme oddati gostinskega objekta v podnajem. 
 
Najemnik mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti in objekt zavarovati. 
 
Najemnik mora v roku 30 dni po izročitvi predmeta najema, objekt zavarovati, tako da 
zavarovalno polico vinkulira v korist upravljavca in kopijo police posredovati upravljavcu. 
 
 

12. člen 
 

Skrbnik pogodbe na strani upravljavca nepremičnine je mag. Janez Jerina, skrbnik na strani 
najemnika nepremičnine pa je ……………………………. 

 
 

13. člen 
 
Morebitne spore iz te pogodbe, bodo pogodbene stranke poskušale reševati sporazumno. 
Če sporazuma ne bo mogoče doseči, bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.  
 
 

14. člen 
 
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse tri pogodbene stranke in ko najemnik položi 
depozit iz 6. člena te pogodbe. V kolikor najemnik ne plača depozita v roku iz 6. člena, se 
šteje, da pogodba ni bila sklenjena. 
 
Pogodba se začne v celoti uporabljati oz. izvrševati, ko bo sodni postopek pred Okrožnim 
sodiščem v Ljubljani pod opr. št. VII Pg 815/2015, zaradi izpraznitve poslovnega prostora na 
nepremičnini s parc. št. 347/9, k.o. Šentpeter pravnomočno končan in predmet najema na 
podlagi sodbe izpraznjen.  
 
Lastnik in upravljavec bosta nemudoma s priporočeno pošto najemnika obvestila o tem, da je 
predmet najema na podlagi sodbe izpraznjen in nepremičnina pripravljena za izročitev 
najemniku. 
 
Lastnik in upravljavec bosta izročila predmet najema v roku 1 meseca od izpraznitve 
predmeta najema na podlagi sodbe. Z izročitvijo predmeta najema nastopi obveznost 
plačevanja najemnine in stroškov, ki so določeni v 5. členu te pogodbe.  
 
Najemnik mora začeti z opravljanjem gostinske dejavnosti v roku 1 meseca od izročitve 
predmeta najema. 
 
V kolikor sodni postopek pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. VII Pg 815/2015 ne 
bo pravnomočno končan in predmet najema na podlagi sodbe ne bo izpraznjen v roku enega 
leta od dneva sklenitve te pogodbe, se šteje predmetna pogodba za razvezano, upravljavec 
pa vrne najemniku finančni depozit iz 6. člena te pogodbe. 
 
 

15. člen 
 
Pogodba se sklepa za nedoločen čas. Vsaka stranka lahko pogodbo odpove pisno z 
enoletnim odpovednim rokom, vendar ne pred potekom 5 let od izročitve gostinskega objekta 
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v posest  najemniku. Pogodba se odpoveduje sodno. V odpovedi mora biti navedeno, do 
katerega dne se mora najemnik izseliti iz gostinskega objekta in jih izročiti lastniku in 
upravljavcu oziroma do katerega dne sta jih lastnik in upravljavec dolžna prevzeti. 
  
Najemna pogodba lahko vsak čas sporazumno preneha. 
 
V primeru, da najemnik ne izpolnjuje ali nepravilno izpolnjuje svoje obveznosti po tej 
pogodbi, lahko lastnik in upravljavec odstopita od pogodbe brez odpovednega roka. 
 
Lastnik in upravljavec lahko odstopita od pogodbe: 
- če najemnik spremeni dejavnost v poslovnem prostoru brez soglasja lastnika in 
   upravljavca, 
- če najemnik ne začne uporabljati gostinskega objekta v roku in na način kot je to določeno 
s to pogodbo, 
 - če najemnik preneha opravljati dejavnost za več kot 3 mesece, 
- če najemodajalec iz vzroka, za katerega ni odgovoren, trajno ne more uporabljati prostorov, 
v katerih je opravljal svojo dejavnost, in zato gostinski objekt z zemljiščem sam potrebuje, 
- če najemnik iz neupravičenih razlogov ne plača najemnine ali stroškov obratovanja, 
stroškov rednega vzdrževanja in drugih stroškov, ki jih je po tej pogodbi dolžan plačevati, v 
roku 60 dni po prejemu pisnega opomina, 
-če najemnik tudi po opominu uporablja predmet najema v nasprotju s pogodbo ali ga 
uporablja brez potrebne skrbnosti, tako da se dela občutnejša škoda, 
- če najemnik odda poslovni prostor v podnajem, 
- če najemnik ne izpolni obveznosti iz tretjega odstavka 11. člena te pogodbe in ne zavaruje 
ali vzdržuje zavarovanja, 
- če najemnik ne zagotavlja kakovostne ponudbe kot je določena v 3. členu te pogodbe in ne 
zagotovi takšne ponudbe v roku 30 dni po prejemu pisnega opomina, 
- če najemnik preuredi prostor brez soglasja upravljavca, 
- v primeru začetka stečajnega postopka nad najemnikom ali v primeru izbrisa najemnika iz 
registra, 
- če najemnik krši ostale obveznosti iz te pogodbe, Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih 
prostorih ali Obligacijskega zakonika. 
 
 

16. člen 
 
O izročitvi predmeta najema najemniku in po prenehanju najemnega razmerja, upravljavec in 
najemnik sestavita primopredajni zapisnik.  
 
Po prenehanju najemnega razmerja je najemnik dolžan izročiti upravljavcu predmet najema v 
stanju, v kakršnem je bil ob prevzemu, spremenjenem za posege, za katere je imel najemnik 
soglasje upravljavca, poslabšan le zaradi normalne uporabe. 
 
Najemnik je upravičen odstraniti le tisto svojo opremo in stvari, ki jih je mogoče odstraniti 
brez škode za nepremičnino. 
 
 

17. člen 
 
Določila te pogodbe se lahko spremenijo le pisno z aneksom, ki ga podpišejo vse tri 
pogodbene stranke. 
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18. člen 

 
Pogodba je sestavljena v šestih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 
po dva izvoda. 
 
 
Številka: 4780-54/2015/ 
Datum: 
Lastnik: 
Republika Slovenija 
Ministrica: 
Milojka Kolar Celarc 
 
 
Številka: 
Datum: 
Upravljavec: 
Univerzitetni klinični center Ljubljana 
v.d. generalnega direktorja: 
dr. Andrej Baričič 
 
 
Številka: 
Datum: 
 
Najemnik: 
……………………………………… 
……………………………………. 
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Priloga 4: Fotografije lokala

Priloga 4 – fotografije lokala 

 

Univerzitetni klinični center Ljub ljana
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Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

II N 183/2015 Os3098/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajnem sodni-
ku Juretu Likarju v nepravdni zadevi predlagateljev: 
1. Uroš Zupančič, Spodnja Senica 7, Medvode, 2. Go-
razd Zupančič, Spodnja Senica 7, Medvode, 3. Barbara 
Reddmill, 25 Fore Street, Evershot DT2 0JR Dorchester 
Dorset, Velika Britanija, ki jih vse zastopa Vinko Berginc, 
Cesta 24. junija 37, Ljub ljana – Črnuče, zoper naspro-
tne udeležence: 1. Kmetijska zadruga Medvode, z.o.o., 
Cesta ob Sori 11, Medvode, 2. Boris Gotić, Spodnja 
Senica 7, Medvode, 3. Zejna Baltić, Spodnja Senica 7, 
Medvode, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpo-
stavitve zemljiško knjižne listine, dne 18. 9. 2015 izdalo 
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiško knjižne 
listine: kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja na 
naslovu Spodnja Senica 7, Medvode, z dne 5. 12. 2001, 
sklenjene med prodajalko Kmetijsko zadrugo Medvode, 
z.o.o., Cesta ob Sori 11, Medvode in kupcem Marjan 
Zupančič, Spodnja Senica 7, Medvode, predmet po-
godbe trisobno stanovanje, v skupni izmeri 81,70 m2 
(55,48 m2 v mansardi in 26,22 m2 v pritličju), ki se nahaja 
v hiši na naslovu Spodnja Senica 7, Medvode, stoječa 
na parc. št. 189/50 (sedaj parc. št. 189/114 in 189/116), 
k.o. Senica.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski so-
dišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist predlagateljev postopka.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 18. 9. 2015

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

VL 64585/2015 Os3082/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Jav-
no podjetje Energetika Ljub ljana d.o.o., Verovškova 
ulica 62, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. Samo Lozej, 
Verovškova ulica 62, Ljub ljana  dostava, po Mark Kušej, 
Verovškova ulica 70, Ljub ljana  dostava, proti dolžniku 
Gopal Puri, Hollywood Plaza 610 Nathan Road, Hong 
Kong, zaradi izterjave 122,71 EUR, sklenilo:

dolžniku Gopal Puri, Hollywood Plaza 610 Nathan 
Road, Hong Kong, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Iztok 
Starc, Dalmatinova 2, Ljub ljana.

Objave sodišč

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 14. 9. 2015

VL 147823/2014 Os3101/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Stano-
vanjsko podjetje podjetje za gospodarjenje z objekti 
d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem, ki ga zastopa 
zak. zast. Benjamin Jakičič, Ob Suhi 19, Ravne na Ko-
roškem, proti dolžniku Simonu Fortin, Lenartova ulica 5, 
Mežica, ki ga zastopa zak. zast. Pogorevc David – od-
vetnik, Glavni trg 051, Slovenj Gradec, zaradi izterjave 
641,04 EUR, sklenilo:

s sklepom z dne 4. 9. 2015 postavljena začasna 
zastopnica odv. Jerneja Rošer, Gubčeva ulica 1, Slovenj 
Gradec se razreši.

Za začasnega zastopnika dolžniku Simonu Fortinu, 
Lenartova ulica 5, Mežica, se postavi odv. David Pogo-
revc, Glavni trg 51, Slovenj Gradec.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 22. 9. 2015

VL 27541/2015 Os3140/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: NLB d.d., 
Trg republike 2, Ljub ljana, ki ga zastopa Bojana Možina, 
Trg republike 2, Ljub ljana, proti dolžnici Šejli Macanović, 
Polje, cesta XII 2, Ljub ljana  Polje, ki jo zastopa zak. 
zast. odv. Martin Šafar, Resljeva 25, Ljub ljana – dostava, 
zaradi izterjave 1.106,98 EUR, sklenilo:

dolžnici Šejla Macanović, Polje, cesta XII 2, 
Ljub ljana  Polje, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Martin 
Šafar, Resljeva 25, Ljub ljana.

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

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 28. 9. 2015

In 6/2015 Os3133/15

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v izvršilni 
zadevi upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva ul. 20, 
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Ljub ljana, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo, Zuna-
nji oddelek v Celju, Trg celjskih Knezov 10, Celje, proti 
dolžniku Kristjanu Hrup, Mestinje 72, Podplat, zaradi 
izterjave 20.840,40 EUR s pp., dne 22. 9. 2015 sklenilo:

dolžniku Kristjanu Hrupi se na podlagi 5. točke dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
(ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavaro-
vanju (ZIZ) postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Mar-
jan Aleksić, Strma c. 1/a, Rogaška Slatina.

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

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 22. 9. 2015

Oklici dedičem

D 613/2014 Os2113/15

Zapuščinska zadeva: po pokojnem Božič Ivanu, roj. 
13. 11. 1904, neznanega bivališča, ki je bil razglašen za 
mrtvega s sklepom N 16/2014 in določen datum smrti 
14. 11. 1974.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 6. 5. 2015

IV D 555/2015 Os3164/15

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pok. Zgonc Theresii Johanni, poročena 
Smeets, roj. dne 12. 9. 1927, umrli dne 16. 8. 1992, na-
zadnje stanujoči na naslovu Slagmolenweg 113, Genk, 
Belgija, državljanki Belgije.

Ker bi kot dediči II. dednega reda po zapustnici prišli 
v poštev tudi sorodniki po materini strani, o katerih pa 
sodišču podatki niso znani, sodišče na podlagi 206. čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da 
imajo pravico do dediščine oziroma do sodelovanja v za-
puščinskem postopku po pok. Theresie Johanne Zgonc 
Jusić Matjažu poziva, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 1. 10. 2015

D 108/2015 Os2945/15

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Sagaj Antonu, roj. 10. 6. 1936, nazadnje stanu-
joč Francija, umrlem dne 2. 3. 2015.

Zakoniti dediči sodišču niso znani, zato s tem okli-
cem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave 
oklica na spletni strani in na sodni deski tukajšnjega 
sodišča ter na oglasni deski Matičnega urada Ljutomer 
in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 2. 9. 2015
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo

Gračnar Alenka, Novi dom 32b, Trbovlje, zavaroval-
no polico, št. 70000005020, izdala zavarovalnica Adria-
tic Slovenica, d.d. gnu-335926

Špajzer Martina, Pongrac 124, Griže, zavarovalno 
polico, št. 50500071610, izdala zavarovalnica Adriatic 
Slovenica d.d. gnn-335908

Spričevala preklicujejo

Camara Kimberly, Dalmatinova 2, Ljub ljana, spri-
čevalo 8. in 9. razreda OŠ Ceneta Štuparja v Ljub ljani, 
izdano na ime Koumba Kimberly. gne-335892

Kurilo Marija, Reška 33, Ljub ljana, diplomo , izda-
la Univerza v Ljub ljani, Filozofska fakulteta, leta 2009. 
gnm-335909

Lisec Danijel, Laze pri Boštanju 5, Boštanj, in-
deks, št. 18020104, izdala Filozofska fakulteta. 
gnc-335894

Mlakar Andrej, Markovci 56, Markovci, diplomo , 
št. 284044E, izdajatelj Šolski center Velenje, Višja 
strokovna šola, leto izdaje 2004. gnw-335899

Špegelj Zlatko, Sp. Dolič 10, Vitanje, potrdilo o NPK 
gozdar sekač, izdajatelj Srednja lesarska in gozdar-
ska šola Postojna, Tržaška cesta 36, 6230 Postojna. 
gnl-335910

Drugo preklicujejo

Borovnik Vincenc, Zagrajškova ul. 11, Kranj, digital-
no tahografsko kartico, št. 1070500025994001, veljavna 
od 23. 3. 2015 do 24. 3. 2020, izdal Cetis Celje d.d., leta 
2015. gns-335903

Crljen Elvira, Marčenkova 13, Ljub ljana, študentsko 
izkaznico, št. 18100025, izdala Univerza v Ljub ljani, Fi-
lozofska fakulteta. gnt-335902

Čeh Malka, Jezdarska ulica 8, Maribor, študentsko 
izkaznico, št. 18030831, izdala Univerza v Ljub ljani. 
gni-335888

Dremelj Anja, Dolina 4, Brezovica pri Ljub ljani, di-
jaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič, št. 0006098091. 
gnx-335923

EUROTOP TRANSPORT, d.o.o., Podgor-
ska cesta 2, Slovenj Gradec, osnovno licenco, 
št. GE005579/04973/004, za vozilo XLRTE47M-
S0E772809, reg. št. SG N1900. gnp-335906

Gabrijel Urban, Cesta Andreja Bitenca 159, Ljub
ljana, voznikovo kartico št. 1070500041805000, izdal 
Cetis Celje. gny-335922

Grčar Kaja, Jeranovo 9, Kamnik, študentsko iz-
kaznico, št. 01012016, izdala Pedagoška fakulteta. 
gny-335897

INOMAR d.o.o., Proletarska cesta 4, Ljub ljana, do-
volilnico, št. 536943, oznaka države 792/35, Turčija. 
gnk-335911

INOMAR d.o.o., Proletarska cesta 4, Ljub ljana, do-
volilnico, št. 536313, oznaka države 792/36, Turčija. 
gnj-335912

INOMAR d.o.o., Proletarska cesta 4, Ljub ljana, do-
volilnico, št. 536314, oznaka države 792/36, Turčija. 
gni-335913

JEKO  IN, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 
51, Jesenice, preklic osnovne licence in izvoda licen-
ce pod oznako GNK335886 v Ur. l. RS, št. 76/15. 
gnh-335914

JEKO  IN, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 
51, Jesenice, preklic osnovne licence in izvoda licen-
ce pod oznako GNL335885 v Ur. l. RS, št. 76/15. 
gng-335915

JEKO  IN, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 
51, Jesenice, preklic osnovne licence in izvoda licen-
ce pod oznako GNU335884 v Ur. l. RS, št. 76/15. 
gnf-335916

JEKO  IN, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 
Jesenice, izvod licence, št. G0004547/00176/723/009, 
za vozilo reg. št. KRA4161. gne-335917

JEKO  IN, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 
Jesenice, izvod licence, št. G0004547/00176/723/005, 
za vozilo reg. št. KR9851R. gnd-335918

JEKO  IN, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 
Jesenice, izvod licence, št. G0004547/00176/723/010, 
za vozilo reg. št. KRC2812. gnc-335919

Kariž Tomaž, Ulica Nika Šturma 6, Sežana, štu-
dentsko izkaznico, št. 63070303, izdala Fakulteta za 
računalništvo in informatiko. gnr-335904

Kelmendi Valon, Lendavske gorice 429C, 
Lendava  Lendva, digitalno tahografsko karti-
co, št. 1070500040896000, izdal Cetis Celje, d.d. 
gnw-335924

Knavs Andrej, Male Lašče 108, Velike Lašče, ta-
hografsko kartico št. 1070500005160001, izdal Cetis 
Celje. gne-335921

KOTRANS D.O.O., MURETINCI 46 B, Gorišnica, 
izvod licence, št. GE007306/00308/002, za vozilo reg. 
št. MB RU077. gnq-335905

KOPER TRANS d.o.o., Cesta Zore Perel-
loGodina 2, Koper  Capodistria, izvod licence, št. 
GE006557/06864, za vozilo 002, reg. št. KPDF542. 
gnb-335920

Kuhar Daniel, Senešci 68, Velika Nedelja, potrdilo 
za usposabljanje za voznika viličarja, št. 3569, izdala LU 
Ptuj, 15. 5. 2002. gnx-335898

Lavrinc Franc, Kolenov graben 4, Radeče, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500035211000, izdal Cetis 
Celje d.d. gnz-335896

Ljubša Mojca, Jadranska ulica 18, Ptuj, študent-
sko izkaznico, št. 18120745, izdala Filozofska fakulteta. 
gnb-335895

Omahen Matjaž, Hrastje 4a, Grosuplje, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500039583000, izdal Cetis 
Celje d.d. gnu-335901

PLOJ d.o.o., Zagrebška cesta 24, Maribor, dovolil-
nici, št. 000471 in 000477, oznaka države 070/11, BiH. 
gnh-335889

PLOJ d.o.o., Zagrebška cesta 24, Maribor, dovolilni-
co, št. 000478, oznaka države 070/11, BiH. gng-335890
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PREVOZI ŽIŽEK D.O.O., GORNJA BISTRI-
CA 116 B, Črenšovci, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500002743001, na ime Anton Žižek, izdal Cetis 
Celje d.d. gnz-335900

Radošević Vlado, Kovorska cesta 55, Tržič, taho-
grafsko kartico št. 1070500018647001, izdal Cetis Celje. 
gnd-335893

Štucin Dušan, Gradišče 37, Ajdovščina, potrdilo 
o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposoblje-
nosti za odgovorno osebo, št. 606500, izdalo Ministrstvo 
za promet, leta 1997. gnj-335887

TI  TA TRANSPORT d.o.o., Zelenica 30, Logatec, 
izvod licence št. GE007157/05741/001, reg. št. LJ 773
CG. gnv-335925

VECTO, d.o.o., Tržaška cesta 37 A, Maribor, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500021854004, iz-
dana na ime Radmilović Lazar, izdal Cetis Celje, d.d. 
gnx-335927

ZAM CENTER d.o.o., Ulica Šercerjeve brigade 5, 
Maribor, štampiljko pravokotne oblike, z vsebino: ZAM 
CENTER d.o.o., Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor. 
gno-335907
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