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Javni razpisi
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Obvestilo
o dodatnem pojasnilu v zvezi s pripravo vloge

Ministrstvo za notranje zadeve je dne 20. 11. 2015 
v Uradnem listu RS, št. 88/15 objavilo Javni razpis za 
izvedbo projekta »Orientacijski program za osebe, pre-
seljene v Republiko Slovenijo na podlagi letne kvote«, 
št. 430-1414/2015, ki se financira iz sredstev Sklada 
za azil, migracije in vključevanje in sredstev proračuna 
Republike Slovenije.

Obveščamo vas, da je skladno s točko 12 Navodil 
prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentaci-
je predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni 
razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Jav-
na naročila“, naročnik objavil dokument “Dodatno poja-
snilo v zvezi s pripravo vloge, z dne 3. 12. 2015“.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 4102-6/2015-6 Ob-3601/15

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) v zve-
zi z 98. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – 
popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS 
in 57/12) in Resolucije o temeljih oblikovanja družinske 
politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/93) 
objavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)

javni razpis
za sofinanciranje programov psihosocialne 

pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom 
oziroma njihovim družinam v letih 2016 in 2017

I. Namen in cilj razpisa
Namen Javnega razpisa za sofinanciranje progra-

mov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnikom, mla-
dostnicam oziroma njihovim družinam v letu 2016 in 2017 
(v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje programov, ki so 
namenjeni izboljšanju medsebojnih odnosov in zmanj-
ševanju čustvenih stisk otrok, mladostnikov, mladostnic 
oziroma njihovih družin. Z razpisom želimo zmanjšati 
neenakost pri dostopnosti tovrstnih storitev ter vzpostaviti 
medsebojno sodelovanje med različnimi institucijami za 
zagotavljanje učinkovitejše in hitrejše pomoči.

Cilj razpisa je:
– naučiti otroke, mladostnike, mladostnice oziroma 

člane družin učinkovite komunikacije;

– izboljšati odnose in pozitivno navezanost v družini;
– izboljšati socialne kompetence otrok, mladostnic 

in mladostnikov;
– izboljšati sposobnosti obvladovanja čustev, gradnja 

pozitivne samopodobe, preventivno učenje reševanja ra-
znovrstnih problemov otrok, mladostnic, mladostnikov, 
preventivno zmanjševanje vedenjskih in čustvenih težav;

– zagotoviti pomoč pri učenju zmanjšanja čustve-
nih stisk.

II. Predmet razpisa: predmet razpisa so programi 
svetovanja, pomoči za izboljšanje socialnih veščin in 
kompetenc, učenja reševanja raznovrstnih problemov 
pri medosebnih odnosih, pomoči pri izboljšanju družin-
ske dinamike, pomoči pri vzpostavitvi pozitivnega od-
nosa tako med vrstniki kot v družini v letu 2016 in 2017.

III. Prednostna področja in ciljne skupine
1. Programi svetovanja, učenja komunikacije v dru-

žini oziroma med vrstniki z namenom izboljšanja komu-
nikacije in zmanjševanja čustvenih stisk.

2. Delavnice/skupine za otroke, mladostnice in mla-
dostnike oziroma njihove starše z namenom izboljšanja 
komunikacije in zmanjšanja čustvenih stisk.

3. Ciljna skupina uporabnikov so otroci, mlado-
stnice in mladostniki oziroma njihove družine, še zlasti 
otroci, mladostniki, mladostnice oziroma njihove družine 
z izkušnjo rejništva, spolne zlorabe, migranti.

IV. Sofinancirani programi
Sofinancirani bodo naslednji programi:
1. Program 1 je program svetovanja, pomoči pri 

izboljšanju otrokovih socialnih veščin in kompetenc, 
zmožnosti reševanja raznovrstnih problemov, pomoči 
izboljšanja družinske dinamike, pomoči pri vzpostavitvi 
pozitivnih vrstniških odnosov, in sicer pri otrocih, mlado-
stnicah in mladostnikih oziroma v okviru njihovih družin, 
ki se izvajajo na način individualnega svetovanja in dela 
v delavnicah/skupinah.

2. Program 2 je program, ki se izvaja na način dela 
v delavnicah za otroke, mladostnice in mladostnike, mla-
dostnice oziroma njihove starše z namenom izboljšanja 
komunikacije in zmanjšanja čustvenih stisk, izboljša-
nju starševskih kompetenc, socialnih veščin, zmožnosti 
reševanja raznovrstnih problemov oziroma pomoči pri 
vzpostavitvi pozitivnega starševstva.

– Program 2a se izvaja na način sklopov tedenskih 
delavnic, ki trajajo kontinuirano najmanj osem tednov.

– Program 2b se izvaja na način samostojnih de-
lavnic.

V. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Prijavitelj:
1. ima poravnane vse zapadle davke, dajatve in 

prispevke;
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2. je registriran za opravljanje dejavnosti prijavljene-
ga programa in je njegovo delovanje določeno v okviru 
statuta ali drugega temeljnega akta organizacije (obve-
zna priloga);

3. predmeta javnega razpisa ne izvaja kot del javne 
službe;

4. prijavi program, ki spada v eno izmed vsebin iz 
IV. poglavja razpisa;

5. ima izdelan vsebinski in finančni načrt izvajanja 
vsebin v skladu z zahtevami razpisa in razpisne doku-
mentacije;

6. prijavi program na način in v obsegu iz VIII. po-
glavja razpisa;

7. vodi evidenco in dokumentacijo o delu z upo-
rabniki in o obsegu dela ter jo hrani in obdeluje skladno 
s predpisi o varstvu osebnih podatkov;

8. ima zagotovljeno najmanj 20 odstotno sofinanci-
ranje programa, kar dokazuje z dokazili (pogodba o so-
financiranju programa – vezana na prijavljen program, 
izjava o lastnih sredstvih, skupaj z dokazili o prilivu 
sredstev na TRR prijavitelja, donacije);

9. izvaja program, ki je namenjen ciljni skupini ne 
glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali 
drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, 
družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino;

10. zagotavlja brezplačno izvajanje vseh vsebinskih 
aktivnosti za vključene uporabnike;

11. v prijavi na Program 1 zaprosi za sofinanciranje 
programa največ v višini 80 odstotkov skupne vrednosti 
programa, vendar ne manj kot 7.500,00 EUR oziroma 
ne več kot 34.500,00 EUR na leto;

12. v prijavi na Program 1 zaprosi za sofinancira-
nje stroškov dela in posrednih stroškov največ za 15 
odstotkov vrednosti zaprošenih sredstev stroškov dela 
s strani ministrstva;

13. ima pri Programu 1 zagotovljeno supervizijo, kar 
dokazuje z dogovorom o izvajanju supervizije, pri čemer 
supervizor ne sme delati v istem programu za katerega 
izvaja supervizijo;

14. v prijavi za Program 2a ali 2b zaprosi za sofinanci-
ranje vsebin največ v višini 80 odstotkov skupne vrednosti 
programa, vendar ne več kot 8.000,00 EUR na leto;

15. dostopa do programa ne pogojuje s članstvom 
v društvu;

16. ima poravnane vse pogodbene obveznosti iz 
preteklih razpisov ministrstva ali ima sklenjene dogovo-
re o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom 
tudi redno vrača.

VI. V okviru tega razpisa ne bodo sofinancirani:
1. občine, samostojni podjetniki ali gospodarske 

družbe, razen socialnih podjetij;
2. prijavitelji, s katerimi je bila v preteklih treh letih 

sklenjena pogodba o sofinanciranju, vendar je ministr-
stvo od pogodbe odstopilo iz kateregakoli razloga;

3. prijavitelji, zoper katere je uveden postopek pri-
silne poravnave oziroma stečajni postopek ali postopek 
likvidacije oziroma so prenehali poslovati na podlagi 
sodne ali druge prisilne odločbe;

4. prijavitelji, katerih ustanovitelj je država;
5. prijavitelji, katerih prijavljeni program je že finan-

ciran s strani sredstev državnega proračuna;
6. prijavitelji, ki se bodo hkrati prijavili na Program 

1 in Program 2.
VII. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izva-

jalci programa
1. Izobrazba in delovne izkušnje
1.1. Program 1:
Vsi izvajalci programa morajo imeti:
– zaključeno VII. stopnjo izobrazbe, ki izobražuje 

za socialno delo, psihološke, pedagoške smeri in njenih 

specialnih disciplin, sociološke, zdravstvene smeri ali 
teološke smeri z ustrezno specializacijo in

a) po pridobljeni zahtevani izobrazbi opravljeno 
dodatno usposabljanje s področja predmeta razpisa 
v trajanju najmanj 200 ur in tri leta delovnih izkušenj 
na področju dela z otroki, mladostnicami in mladostniki 
oziroma njihovimi družinami, kar dokazujejo z ustreznimi 
potrdili delodajalca ali

b) deset let delovnih izkušenj po pridobljeni zahte-
vani izobrazbi na področju dela z otroki, mladostnicami 
in mladostniki z vedenjskimi oziroma osebnostnimi mo-
tnjami, kar dokazujejo z ustreznimi potrdili.

1.2. Program 2:
Vsi izvajalci programa morajo imeti:
– zaključeno VII. stopnjo izobrazbe, ki izobražuje 

za socialno delo, psihološke, pedagoške smeri in njenih 
specialnih disciplin, sociološke, zdravstvene smeri, teo-
loške smeri z ustrezno specializacijo,

– najmanj tri leta delovnih izkušenj po pridobljeni 
zahtevani izobrazbi na področju dela z otroki, mlado-
stnicami in mladostniki oziroma njihovimi družinami, kar 
dokazujejo z ustreznimi potrdili,

– za Program 2a opravljeno tudi dodatno usposa-
bljanje za izvajanje prijavljenih vsebin programa.

2. Usposobljenost na področju socialnega varstva
Vsi izvajalci Programa 1 in vodje Programa 2 mora-

jo izpolnjevati enega izmed naslednjih pogojev:
a) opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva;
b) opravljen preizkus usposobljenosti za strokovne 

sodelavce s področja socialnega varstva;
c) opravljeno pripravništvo in strokovni izpit na po-

dročju zaposlovanja, šolstva, zdravstva, pravosodja, 
javne uprave in udeležbo na pripravljalnem seminarju 
za preverjanje usposobljenosti s področja socialnega 
varstva.

d) v primeru, da izvajalci ne izpolnjujejo nobenega 
izmed zgoraj navedenih pogojev, morajo predložiti izjavo,

1. Program 1: da se bodo udeležili pripravljalne-
ga seminarja za preverjanje usposobljenosti s področja 
socialnega varstva in opravili preizkus usposobljenosti 
za strokovne sodelavce s področja socialnega varstva 
do 1. 7. 2016.

2. Program 2: da se bodo udeležili pripravljalne-
ga seminarja za preverjanje usposobljenosti s področja 
socialnega varstva do 1. 7. 2016.

3. Prostovoljci
Prostovoljci ne morejo biti izvajalci programa, lahko 

pa pomagajo pri izvedbi programa.
VIII. Način določanja višine sofinanciranja progra-

mov
1. Program 1 mora vsebovati individualno svetoval-

no delo in delavnice/skupine za otroke, mladostnice in 
mladostnike oziroma njihove družine, ki so enakomerno 
razporejene preko celega koledarskega leta. V enem 
koledarskem letu mora biti izvedenih minimalno število 
delavnic/skupin in individualnih ur zapisanih v Tabeli 1. 
V okviru delavnic/skupin mora biti od 6 do 12 uporabni-
kov. Ena delavnica/skupina mora trajati najmanj 1,5 ure.

Prijavitelj lahko v skladu s prijavljenim obsegom 
programa prijavi stroške dela posameznega izvajalca 
v okviru četrtinske razdelitve višine sredstev na podlagi 
Tabele 1 v primeru redne zaposlitve oziroma delovnega 
razmerja.

Izvajalec lahko delo opravi preko podjemne ali av-
torske pogodbe, vendar največ 522 ur letno in za naj-
več 7.500,00 EUR letno. V primeru manjšega števila 
prijavljenih ur posameznega izvajalca preko podjemne 
ali avtorske pogodbe na leto, se sorazmerno zmanjša 
tudi letni znesek. Vsak izvajalec, ki delo opravlja preko 
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podjemne ali avtorske pogodbe, mora izvesti najmanj 
toliko delavnic/skupin in individualnih ur, kot je v Tabeli 
1 določeno za ¼ zaposlitve.

Prijavitelj lahko skupno prijavi stroške dela vseh 
izvajalcev v višini najmanj 7.500,00 EUR in največ 
30.000,00 EUR na leto.

Tabela 1:

Zaposlitev/št. ur ¼ zaposlitve 
(letno 522 ur)

½ zaposlitve 
(letno 1044 ur)

¾ zaposlitve
(letno 1566 ur)

Polna zaposlitev 
(letno 2088 ur)

Višina sredstev (stroški dela) 7.500,00 EUR 15.000,00 EUR 22.500,00 EUR 30.000,00 EUR
Minimalno obvezno št. opravljenih 
delavnic/skupin

25 50 75 100

Minimalno obvezno št. individualnih ur 150 300 450 600

Preostale ure so namenjene sodelovanju na multi-
disciplinarnih timih, pripravam na delavnice/skupine ipd.

Ministrstvo bo izbranim programom dodelilo do-
datno posredne stroške v višini največ 15 odstotkov 
stroškov dela.

2. Prijavitelj Programa 2a mora v enem koledar-
skem letu izvesti najmanj enega in največ štiri sklope 
kontinuirano izvedenih delavnic. V okviru enega sklopa 
delavnic mora biti od 6 do 12 kontinuirano vključenih 
uporabnikov. En sklop vključuje najmanj osem delavnic. 
Ena delavnica mora trajati najmanj 1,5 ure.

Ministrstvo bo izbranim programom dodelilo sred-
stva v višini največ 2.000,00 EUR na en sklop delavnic.

Prijavitelj lahko za posredne stroške prijavi največ 
15 odstotkov zaprošenih sredstev s strani ministrstva.

3. Prijavitelj Programa 2b mora v enem koledar-
skem letu izvesti najmanj osem in največ 32 delavnic. 
V okviru ene delavnice mora biti prisotnih najmanj 25 
uporabnikov. Ena delavnica mora trajati najmanj 1,5 ure.

Ministrstvo bo izbranim programom dodelilo sred-
stva v višini največ 250,00 EUR na prijavljeno delavnico.

Prijavitelj lahko za posredne stroške prijavi največ 
15 odstotkov zaprošenih sredstev s strani ministrstva.

IX. Merila za izbor
Programi bodo ocenjeni skladno s spodaj navede-

nimi merili. Za posamezno merilo bodo prejeli od 0 do 
največ 4 točke. Program, ki pri kateremkoli označenem 
merilu, doseže 0 točk, bo zavrnjen. Zavrnjeni bodo tudi 
programi, ki od možnih 60 točk ne bodo dosegli vsaj 
30 točk.

Lestvica ocenjevanja, kjer pri posameznem merilu 
ni navedeno drugače:

4 točke – opisana oziroma predstavljena vsebina je 
popolnoma skladna z merilom;

3 točke – opisana oziroma predstavljena vsebina je 
v večji meri skladna z merilom;

2 točki – opisana oziroma predstavljena vsebina je 
v srednji meri skladna z merilom;

1 točka – opisana oziroma predstavljena vsebina je 
v manjši meri skladna z merilom;

0 točk – opisana oziroma predstavljena vsebina ni 
skladna z merilom.

Merilo Št. točk

1. Vsebinska ustreznost Možnih največ 24 točk

1.1. Usklajenost programa z na-
menom in cilji razpisa

a) Navedeni cilji programa sledijo ciljem 
razpisa.

0–4

Program, ki bo pri tem merilu 
(a ali b) dosegel 0 točk, bo za-
vrnjen.

b) Program upošteva ciljno skupino 
uporabnikov in ustreza potrebam ciljnih 
skupin.

0–4

1.2. Zagotavljanje učinkovitosti 
programa

a) Metode dela so jasno predstavljene 
in zagotavljajo učinkovito izvedbo pro-
grama.

0–4

Program, ki bo pri tem merilu 
(a ali b) dosegel 0 točk, bo za-
vrnjen.

b) Aktivnosti v programu so jasno opre-
deljene in omogočajo doseganje ciljev 
programa.

0–4

1.3. Uporabniki Program je namenjen otrokom, mlado-
stnikom, mladostnicam oziroma njihovim 
družinam z izkušnjo rejništva, spolne 
zlorabe in migrantom.

0–4

1.4. Prispevek k zmanjševanju 
neenakosti v družbi

V okviru prijavljenega programa so zapi-
sane vsebine vezane na zmanjševanje 
neenakosti v družbi. 

0–4

2. Kakovost izvedbe in zagotavljanje trajnosti programa Možnih največ 16 točk

2.1. Izobrazba in izkušnje izva-
jalcev programa

Izvajalci programa so v preteklosti že 
uspešno izvajali programe/projekte/aktiv-
nosti na področjih predmetnega razpisa.

0 – Najmanj eden izmed izvajalcev 
nima zahtevanih izkušenj.
1 – Vsi izvajalci imajo zahtevane 
izkušnje.
2 – Vsi izvajalci v povprečju prese-
gajo zahtevane izkušnje za najmanj 
tri leta.
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Merilo Št. točk

Program, ki bo pri tem merilu 
dosegel 0 točk, bo zavrnjen.

3 – Vsi izvajalci v povprečju prese-
gajo zahtevane izkušnje za najmanj 
šest let.
4 – Vsi izvajalci v povprečju prese-
gajo zahtevane izkušnje za najmanj 
devet let.

2.2. Vrednotenje (spremljanje) 
programa

Program ima načrtovane kazalnike za 
ugotavljanje uspešnosti programa.

0–4

2.3. Sodelovanje s centri za so-
cialno delo in centri za družino

Program se bo izvajal v sodelovanju s cen-
trom za socialno delo in/ali centrom za 
družino sofinanciranim s strani ministrstva. 

4 – DA
0 – NE

2.4. Zagotavljanje izvajanja traj-
nosti programa 

V prijavi je predviden ustrezen načrt za 
zagotavljanje trajnosti programa po pre-
teku sofinanciranja s strani ministrstva. 

0–4

3. Financiranje Možnih največ 20 točk

3.1. Financiranje programa a) Finančni načrt prijavljenega programa 
je realno ovrednoten.

0–4

b) Stroški za doseganje načrtovanih ci-
ljev in rezultatov programa so upravičeni.

0–4

Program, ki bo pri tem merilu 
(a, b ali c) dosegel 0 točk, bo 
zavrnjen.

c) Finančna konstrukcija je jasno zapi-
sana.

0–4

3.2. Sofinanciranje programa in 
reference prijavitelja 

a) Program je sofinanciran iz občinskih, 
evropskih oziroma mednarodnih sred-
stev (lastna sredstva in donacije se ne 
štejejo).

Delež sofinanciranja od skupne vre-
dnosti prijavljenega programa:
0 – manj kot 5 odstotkov
1 – od 5 do manj kot 10 odstotkov
2 – od 10 do manj kot 15 odstotkov
3 – od 15 do manj kot 20 odstotkov
4 – 20 ali več odstotkov

b) Prijavitelj je bil na področju predmeta 
razpisa v zadnjih petih letih že sofinan-
ciran iz drugih javnih sredstev, in sicer 
mednarodnih, državnih oziroma občin-
skih sredstev.

0 – 0 sofinanciranih programov
1 – 1 sofinanciran program
2 – 2 sofinancirana programa
3 – 3 sofinancirani programi
4 – 4 ali več sofinanciranih programov

X. Vrsta stroškov
1. Upravičeni stroški
Stroški so upravičeni, če:
– so s programom neposredno povezani, so po-

trebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji pro-
grama;

– so dejansko nastali in prijavitelj hrani dokazilo 
o plačilu;

– nastanejo in so plačani v obdobju porabe prora-
čunskih sredstev v letu 2016 oziroma 2017;

– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 
listinah in

– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi.
1.1 Stroški dela
Stroški dela so plačila dela izvajalcev programa, 

vezani na prijavljen program iz VIII. poglavja razpisa. 
V primeru, da so dejanski stroški dela nižji od odobrenih, 
je prijavitelj upravičen do izplačila sredstev za stroške 
dela v višini dejansko porabljenih stroškov dela.

1.2 Posredni stroški
Upravičeni posredni stroški so stroški, ki so name-

njeni kritju splošnih stroškov poslovanja ter izvajanja 
programa, in sicer:

– telekomunikacija (telefon, internet);
– elektrika;
– ogrevanje;
– najem prostora za izvedbo programa;

– material za izvedbo skupin/delavnic;
– računovodske storite;
– pisarniški in sanitarni potrošni material;
– stroški promocije;
– supervizija;
– stroški izobraževanja;
– prigrizki in brezalkoholne pijače za uporabnike 

programa,
– stroški povezani s prostovoljskim delom, ki nasta-

nejo po sklenjenih dogovorih;
– izredni potni stroški za izvajalce sofinancirane 

s strani ministrstva;
– nakup ali najem informacijsko komunikacijske 

tehnologije (IKT).
V primeru, da so dejanski posredni stroški nižji od 

odobrenih, je prijavitelj upravičen do izplačila sredstev 
za posredne stroške v višini dejansko porabljenih po-
srednih stroškov.

2. Neupravičeni stroški
Neupravičeni stroški so:
– nakup strojev, pohištva, prevoznih sredstev ter 

druge opreme, razen IKT;
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– stroški obresti na dolgove;
– materialni stroški, ki niso vezani na izvedbo pro-

grama;
– stroški adaptacije prostorov.
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XI. Višina in način dodeljevanja sredstev
Predvidena višina sredstev javnega razpisa za po-

samično leto 2016 oziroma 2017 znaša 335.000,00 EUR. 
Sredstva so zagotovljena na PP 5791 – Programi psiho-
socialne pomoči otrokom, odraslim in družinam.

Ministrstvo bo za Program 1 iz IV. poglavja name-
nilo sredstva v višini 241.000,00 EUR, za Program 2 iz 
IV. poglavja pa 93.500,00 EUR. V primeru, da se pred-
videna višina sredstev v okviru posameznega programa 
ne razdeli v celoti, se preostanek sredstev prerazporedi 
na drug program.

Za leto 2016 bo višina sredstev sofinanciranja pro-
gramov določena s sklepom o izboru programov iz XV. 
poglavja razpisa. Za leto 2017 bo zagotovljeno sofi-
nanciranje s sklenitvijo pogodbe za navedeno leto na 
podlagi dodeljenih sredstev v letu 2016, pri čemer bodo 
upoštevane proračunske možnosti v letu 2017. V prime-
ru, da se bodo v letu 2017 (glede na dodeljena sredstva 
v letu 2016) sredstva zmanjšala, bo ministrica izdala 
poseben sklep.

Ne glede na prvi stavek prejšnjega odstavka bo 
v primeru zmanjšanja proračunskih sredstev v letu 2016 
ministrstvo izdalo sklep, s katerim bo določilo obseg 
sredstev za vse na tem razpisu izbrane programe.

Prijavljeni programi bodo ocenjeni v skladu z merili 
za izbor iz IX. poglavja razpisa. Programi, ki ne bodo 
dosegli vsaj 30 točk, bodo zavrnjeni.

1. Program 1
a) Med prijavljenimi programi na Program 1, ki bodo 

dosegli vsaj 30 točk, bodo izbrani najprej programi na 
način, da se zagotovi vsaj en program na vsakem izmed 
navedenih geografsko zaokroženih območjih:

– Območje 1: Pomurska in Podravska statistična 
regija;

– Območje 2: Koroška, Savinjska in Zasavska sta-
tistična regija;

– Območje 3: Jugovzhodna Slovenija in Spodnje-
posavska statistična regija;

– Območje 4: Osrednjeslovenska in Gorenjska sta-
tistična regija;

– Območje 5: Notranjsko-kraška, Goriška in Obal-
no-kraška statistična regija.

Podatki, katere občine obsega posamezna statistič-
na regija (NUTS 2), so na voljo na spletni strani Statistič-
nega urada Republike Slovenije.

Za lokacijo izvajanja programa se šteje lokacija 
izvajanja, ki jo prijavitelj navede v prijavi. Če bo prija-
vitelj program izvajal na več geografsko zaokroženih 
področjih, se šteje tista lokacija, kjer bo izvajal največji 
delež programa oziroma jo v prijavnem obrazcu navede 
na začetku.

Izbran bo prijavljeni program na posameznem ge-
ografsko zaokroženem območju, ki bo dosegel največ 
točk med prijavljenimi programi s tega območja. Če 
na posameznem geografsko zaokroženem območju 
nobeden izmed prijavljenih programov ne bo dosegel 
vsaj 30 točk, se bodo sredstva razdelila med preo-
stale prijavljene programe v skladu s točko 1. b) tega 
poglavja.

b) Med preostalimi prijavljenimi programi na Pro-
gram 1, ki bodo dosegli vsaj 30 točk, bodo izbrani pro-
grami glede na najvišje število doseženih točk do porabe 
razpoložljivih sredstev.

V primeru, da bo več prijav med prijavljenimi pro-
grami na Program 2 doseglo enako skupno število točk, 
bo ministrstvo sofinanciralo programe po vrstnem redu 
časa oddaje prijave.

2. Program 2
Med prijavljenimi programi na Program 2, ki bodo 

dosegli vsaj 30 točk, bodo izbrani programi glede na 
najvišje število doseženih točk do porabe razpoložljivih 
sredstev.

V primeru, da bo več prijav med prijavljenimi pro-
grami na Program 2 doseglo enako skupno število točk, 
bo ministrstvo sofinanciralo programe po vrstnem redu 
časa oddaje prijave.
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XII. Predložitev prijav
1. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite, 

v zaprti kuverti, na naslov: Ministrstvo za delo, družino 
socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 
Ljub ljana, označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis 
za sofinanciranje programov psihosocialne pomoči otro-
kom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim 
družinam v letih 2016 in 2017«.

2. Rok za oddajo prijav je 6. 1. 2016.
3. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če 

je prispela najkasneje do 12. ure roka iz prejšnje točke 
v glavno pisarno ministrstva ali če je zadnji dan roka 
oddana na pošto kot priporočena pošiljka.

4. Prijavitelji lahko prijave dopolnjujejo oziro-
ma spreminjajo do poteka roka za oddajo prijave iz 
XII/2. točke razpisa. Vse spremembe in dopolnitve pri-
jave morajo biti predložene na način iz XII. poglavja 
razpisa z dodatno oznako »Dopolnitev prijave«.

5. Prijave naj bodo spete zgolj s sponko za papir in 
poslane v zaprti kuverti.

6. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden popoln 
naslov prijavitelja.

7. Prijave, ki bodo predložene na drug način (npr. 
po faksu ali elektronski pošti), se zavržejo.

8. Nepravočasno prispele ali nepravilno označene 
prijave se zavržejo.

XIII. Obvezna oblika in vsebina vloge
1. Prijavitelji morajo prijavo oddati na razpisnem 

obrazcu »Prijava na razpis Program 1« ali »Prijava na 
razpis Program 2« v papirni obliki, ki ne sme biti izpol-
njen na roko.

Razpisna dokumentacija, ki vključuje razpisni obra-
zec, vzorec pogodbe in predpisane priloge, je prijavi-
teljem na voljo na spletni strani ministrstva, in sicer na 
povezavi: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/jav-
ne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila.

2. Popolna prijava vsebuje naslednje dokumente:
a) v celoti izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec,
b) v celoti izpolnjen, podpisan in ožigosan vzorec 

pogodbe,
c) v celoti izpolnjene, podpisane in ožigosane izjave 

in potrdila,
d) vsa zahtevana dokazila.
Komisija v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno po-

zove prijavitelje, katerih prijave niso bile popolne, da jih 
dopolnijo. Rok za dopolnitev prijav je 8 dni. Nepopolne 
prijave, ki jih prijavitelji v navedenem roku ne dopolnijo, 
se zavržejo.

3. Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z raz-
pisom so na voljo po elektronski pošti. Vsa vprašanja 
oziroma zaprosila za dodatna pojasnila in informacije je 
potrebno nasloviti pisno do 30. 12. 2015 do 14. ure, na 
elektronski naslov: gp.mddsz@gov.si.

XIV. Odpiranje vlog: odpiranje prejetih prijav bo po-
tekalo 11. 1. 2016 in ne bo javno.

XV. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izboru programov obveščeni naj-

kasneje v 90 dneh od dneva, ko bo končano odpiranje 
prijav.

Na podlagi predloga komisije o izboru oziroma 
neizboru prijavljenih programov odloči ministrica s skle-
pom. Prijavitelj lahko na ministrstvo v roku 8 dni od 
prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo, o kateri 
bo odločalo ministrstvo. Pritožnik mora v pritožbi na-
tančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba 
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za 
ocenjevanje prijav.

Sklep o izboru je informacija javnega značaja in bo 
objavljen na spletnih straneh ministrstva.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofi-
nanciranju vsebin. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni 
od prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove, se 
šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev.

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti

Št. 4102-5/2015-2 Ob-3603/15

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) v zve-
zi z 2., 6. in 98. členom Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 
– ZUPJS in 57/12) Ministrstvo za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnosti, s sedežem Kotnikova 
ulica 28, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov socialnega  

varstva v letu 2016
I. Predmet in cilji javnega razpisa: predmet javnega 

razpisa je sofinanciranje programov socialnega varstva 
v letu 2016, ki jih izvajajo društva, zavodi, invalidske 
organizacije ter humanitarne organizacije po Zakonu 
o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 
in 61/06 – ZDru-1).

A. Sofinancirane bodo vsebine na naslednjih de-
vetih področjih:

1. Programi za preprečevanje nasilja, obravnavo 
žrtev nasilja in programi za delo s povzročitelji nasilja. 
Programi vključujejo materinske domove, varne hiše, 
zatočišča, krizne centre, telefonsko svetovanje, informa-
cijske in svetovalne programe, programe za obravnavo 
žrtev spolnega nasilja, programe za povzročitelje nasilja, 
preventivne programe na področju preprečevanja nasilja 
nad starejšimi, programe telefonskega svetovanja za 
preprečevanje nasilja nad starejšimi.

2. Programi na področju preprečevanja zasvojeno-
sti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog, 
osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alko-
holizma, motenj hranjenja ter drugih oblik zasvojenosti. 
Programi vključujejo programe terapevtskih skupnosti 
in druge programe, ki omogočajo nastanitev za užival-
ce drog, skupaj s pripadajočimi mrežami sprejemnih in 
dnevnih centrov (za motiviranje in pripravo uporabnikov 
na vstop v terapevtske skupnosti), centre za reintegra-
cijo uporabnikov v družbo, programe za vzporedno psi-
hosocialno pomoč svojcem uživalcev drog ter terapev-
tskim skupnostim alternativnih programov za uživalce 
drog (dnevni centri), programe sprejemališč in zavetišč 
za brezdomne uživalce nedovoljenih drog, programe 
zmanjševanja škode (nizkopražne programe) za uži-
valce drog, mrežo centrov za svetovanje s terenskim 
delom za pomoč zasvojenim s prepovedanimi drogami, 
potrebnih vsakodnevne obravnave, programe zmanjše-
vanja škode na področju drog med mladimi in mlajšimi 
odraslimi (pisarne za svetovanje in informiranje, dnevni 
centri), programe zmanjševanja škode na področju drog 
kot terensko delo, programe za osebe, ki so se znašle 
v socialnih stiskah zaradi alkoholizma (informacijski in 
svetovalni programi, terapevtski programi, dnevni cen-
tri), programe zmanjševanja škode na področju alkohola 
za mladostnike, svetovanje s terenskim delom, progra-
me za osebe, ki imajo težave na področju motenj hranje-
nja ali drugih oblik zasvojenosti (zasvojenost z igrami na 
srečo, zasvojenost z digitalnimi napravami, spletom in 
spletnimi storitvami, skupine za samopomoč).
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3. Programi na področju duševnega zdravja. Pro-
grami, ki vključujejo stanovanjske skupine s celovito 
celodnevno podporo, prehodne stanovanjske skupine, 
odprte stanovanjske skupine, informacijske in sveto-
valne programe ter programe telefonskega svetovanja, 
programe dnevnih centrov, centrov za svetovanje za 
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju ter 
programe zagovorništva.

4. Programi za brezdomce. Programi vključujejo 
informacijske in svetovalne programe s terenskim de-
lom, sprejemališča, nastanitvene programe (zavetišča 
za brezdomce, zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami 
odprtega tipa, nastanitvene stanovanjske podpore).

5. Programi za otroke in mladostnike, prikrajšane 
za normalno družinsko življenje ter programi, namenje-
ni otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju. 
Programi vključujejo programe svetovalno skupnostne-
ga socialnega dela za otroke in mladostnike, informa-
cijske in svetovalne programe ter programe telefon-
skega svetovanja, programe koordinacije, podpore in 
izvajanja pomoči in samopomoči, dnevne centre za 
svetovanje, podporo in samopomoč, programe psiho-
socialnega svetovanja po telefonu otrokom, mladostni-
kom in drugim osebam v osebnih stiskah, programe 
za kratkotrajno dnevno ali celodnevno obravnavo in 
oskrbo otrok in mladoletnikov, prikrajšanih za normal-
no družinsko življenje ter specializirane preventivne 
programe, namenjene otrokom in mladostnikom s te-
žavami v odraščanju.

6. Programi za starejše ljudi – osebe, ki so socialno 
izključene ali pa potrebujejo podporo in pomoč v vsako-
dnevnem življenju. Programi vključujejo programe med-
generacijskih središč, programe skupin za samopomoč, 
programe prostovoljskega dela starejših, programe za 
pomoč osebam z demenco in pomoč njihovim svojcem, 
programe zagovorništva za starejše.

7. Programi za podporno bivanje invalidov in drugi 
specializirani programi za organizacijo in spodbujanje 
neodvisnega življenja invalidov. Programi vključujejo in-
formacijske in svetovalne programe, programe podpore 
in izvajanja pomoči in samopomoči, programe namenje-
ne ohranjanju socialnih veščin za gibalno ovirane invali-
de bivalne skupnosti, programe prilagojene za prevoze 
študentov invalidov.

8. Programi za preprečevanje socialne izključenosti 
Romov. Programi vključujejo informacijske in svetovalne 
programe ter delo na terenu, dnevne centre, programe 
pomoči in samopomoči.

9. Drugi programi, ki so namenjeni odpravljanju so-
cialnih stisk in socialnemu vključevanju ranljivih skupin 
prebivalstva. Programi vključujejo informacijske in sve-
tovalne programe ter delo na terenu, programe pomoči 
in samopomoči za ranljive skupine kot so: prosilci za 
mednarodno zaščito, begunci, ekonomski migranti in 
njihovi družinski člani, bivši zaporniki, osebe v postopku 
deložacije, podpora umirajočim in njihovim svojcem ter 
žalujočim, žrtve zlorab in trgovine z ljudmi, žrtve prome-
tnih nesreč, ipd.

B. V okviru tega razpisa ne bodo sofinancirani:
– specializirani programi, ki vključujejo družinsko 

terapijo in pomoč otrokom, odraslim in družinam, ki so 
namenjeni razreševanju osebnostnih problemov (pro-
grami družinske terapije);

– programi rejništva;
– programi za prevoze invalidov, razen prilagojenih 

prevozov za študente invalide;
– programi taborov, ekskurzij, izletov in letovanj;
– programi, prijavljeni s strani samostojnih podjetni-

kov, gospodarskih družb in občin;

– programi prijaviteljev, s katerimi je bila v preteklih 
treh letih sklenjena pogodba o sofinanciranju, vendar je 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo) od pogodbe od-
stopilo iz kateregakoli razloga;

– programov, ki sicer izpolnjujejo vse splošne po-
goje ter dosegajo zadostno število točk, če na dolo-
čenem regijskem območju že obstaja program, ki je 
vključen v večletno sofinanciranje s strani ministrstva 
na podlagi sklepov ministra o izboru večletnih progra-
mov (sklep št. 4102-3/2011-23 z dne 24. 5. 2012, sklep 
št. 4102-8/2012-9 z dne 18. 2. 2013, sklep št. 4102-5/2013 
z dne 26. 2. 2014, 4102-7/2014-13 z dne 16. 4. 2015). Mi-
nistrstvo šteje, da je posamezno regijsko območje dolo-
čeno v teritorialnih mejah statističnih regij;

– programi, katerih ocenjena višina sofinanciranja 
s strani ministrstva znaša manj kot 12.000,00 EUR gle-
de na izračune iz točke VII. poglavja.

C. Sofinancirani bodo programi v okviru dveh sklo-
pov, in sicer kot B in C programi.

Prijavitelj lahko prijavi programe v okviru obeh sklo-
pov.

Izvajalec, ki bo podpisal pogodbo o sofinanciranju 
z ministrstvom, mora izvesti program v obsegu in vsebi-
ni, kot ga je prijavil v razpisni dokumentaciji.

B programi
V ta sklop sodijo programi, v katere se uporabniki 

vključujejo za določeno obdobje (npr. šolsko leto, obdo-
bje trajanja delavnice), v katerih je vnaprej predvidena 
določena oblika dela, posamezni uporabniki pa so vklju-
čeni v delo programa in katerih ocenjena višina sofi-
nanciranja s strani ministrstva znaša 12.000,00 EUR ali 
več. Namen programov je pridobivanje novih socialnih 
izkušenj, pridobivanje novih znanj in učenje socialnih ve-
ščin, izvajajo pa se s pomočjo prostovoljcev ali različnih 
usposobljenih izvajalcev pod vodstvom in z usmerja-
njem strokovnih delavcev.

Ministrstvo bo na posameznem področju sofinanci-
ralo eno ali več vsebin, ki jih lahko prijavitelj prijavi kot 
en program.

C programi, ki se izvajajo v obdobju od leta 2016 
do 2020

V ta sklop sodijo programi, katerih uporabniki so 
praviloma vključeni v dalj časa trajajoče aktivnosti na 
podlagi individualiziranih načrtov obravnave, program 
je posameznemu uporabniku na voljo redno vsak de-
lovni dan ali so organizirani kot mreža programov enega 
izvajalca v več regijah. Namen programa je predvsem 
strukturna in funkcionalna reorganizacija socialne mre-
že uporabnika oziroma sodelovanje pri oblikovanju ali 
vzpostavitvi nove socialne mreže uporabnika. Izvajalci 
programa so strokovni delavci in drugi usposobljeni 
delavci z ustrezno izobrazbo, prostovoljci v programu 
samo dopolnjujejo nosilno delo strokovnega kadra. Ti 
programi se že uspešno izvajajo in za njihovo izvajanje 
je potreben stalen strokovni kader. Ministrstvo bo pri teh 
programih preverjalo strokovno utemeljenost, preizkuše-
nost in stabilnost programa, zato se lahko za ta način 
sofinanciranja prijavijo samo tisti programi, ki poleg splo-
šnih pogojev izpolnjujejo tudi posebne pogoje, določene 
s tem javnim razpisom.

Ministrstvo bo na posameznem področju sofinanci-
ralo eno ali več vsebin, ki jih lahko prijavitelj prijavi kot 
en program.

II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
A. Splošni pogoji za vse prijavljene programe (B in 

C programi):
1. Na razpis se lahko prijavijo društva in zavodi, 

invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih orga-
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nizacijah (Uradni list RS, št. 108/02 in 61/06 – ZDru-1) 
ter humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih 
organizacijah, ki:

– so registrirani za opravljanje dejavnosti social-
nega varstva, in sicer za dejavnost SKD 87 – socialno 
varstvo z nastanitvijo, SKD 88 – socialno varstvo brez 
nastanitve ali SKD 94.991 – dejavnost invalidskih or-
ganizacij po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) oziroma

– imajo status humanitarne organizacije ali status 
invalidske organizacije ali status društva v javnem inte-
resu na področju socialnega varstva ali status društva 
v javnem interesu na področju družinske politike ozi-
roma so registrirani za opravljanje drugih dejavnosti in 
je delovanje na področju socialnega varstva določeno 
v statutu ali drugem temeljnem aktu organizacije.

V primeru, da bo prijavitelj samostojni podjetnik, 
gospodarska družba ali občina, bo prijava zavržena.

2. Prijavljeni program spada v eno izmed naštetih 
vsebin iz I. poglavja tega javnega razpisa.

3. Ob vložitvi prijave se program na območju Repu-
blike Slovenije že izvaja.

4. Zaprosilo za sofinanciranje programa lahko zna-
ša največ 80 % vrednosti programa.

5. Prijavljeni program mora imeti zagotovljene 
ustrezne prostore in v primeru terenskega dela prila-
gojeno vozilo.

6. Prijavljeni program se ne sme izvajati kot del 
javne službe.

7. Prijavitelj programa je ministrstvo zaprosil za 
sredstva na način, pri katerem je upošteval vrsto in 
število zaposlenih, kot je določeno v VII. poglavju tega 
javnega razpisa. Program ima pregledno, uravnoteženo 
in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančni 
načrt so vključeni samo stroški, ki so namenjeni izva-
janju programa; razviden je namen odhodkov, ki so 
skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa; poraba 
zaprošenih sredstev je v skladu z upravičenimi stroški 
iz VI. poglavja tega razpisa in glede na način določanja 
višine sofinanciranja programov iz VII. poglavja tega 
javnega razpisa).

8. Prijavitelj ima urejen pritožbeni postopek (mo-
žnost pritožbe), uporabniki pa so ustrezno seznanjeni 
s pravicami v programu in postopkom pritožbe.

9. Prijavitelj ima zagotovljeno najmanj 20 % sofi-
nanciranje programa, kar dokazuje z ustreznimi do-
kazili.

10. Prijavitelj vodi evidenco in dokumentacijo o delu 
z uporabniki in obsegu dela ter jo hrani skladno s pred-
pisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov.

11. Program ima zagotovljeno kontinuirano izvaja-
nje supervizije s strani supervizorja z licenco Socialne 
zbornice Slovenije, kar dokazuje z dogovorom o izvaja-
nju supervizije. Supervizor ne sme delati v istem progra-
mu, za katerega opravlja supervizijo.

12. Prijavitelj ima poravnane vse pogodbene ob-
veznosti iz preteklih razpisov ministrstva ali ima skle-
njene dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v skladu 
z dogovorom tudi redno vrača. Če prijavitelj obveznosti 
iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne 
izpolnjuje splošnega pogoja za prijavo.

B. Posebni pogoj za B programe
B programi morajo imeti pozitivno mnenje Social-

ne zbornice Slovenije, ki ne sme biti starejše od 1. 1. 
2016, ali veljavno listino o verifikaciji Socialne zbornice 
Slovenije.

C. Posebni pogoji za C programe
1. Program se izvaja že vsaj tri leta, pri čemer so 

dovoljene manjše modifikacije programa. Gre za pro-

gram istega izvajalca ali za program, ki je bil sporazu-
mno prenesen na novega izvajalca.

2. Programi, ki se že uspešno izvajajo, morajo imeti 
veljavno listino o verifikaciji.

3. Prijavitelj mora imeti zagotovljene prostore za 
izvajanje programa.

4. Strokovni vodja programa mora biti zaposlen za 
polni delovni čas.

5. Strokovni vodja po tem razpisu je strokovni de-
lavec po 69. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – 
popr., 41/07 – popr., 114/06 – ZUTPG, 61/10 – ZSVar-
Pre, 62/10 – ZUPJS in 57/12, v nadaljevanju: ZSV) 
z najmanj dvema letoma delovne dobe kot strokovni de-
lavec po ZSV ali ima opravljen strokovni izpit po ZSV ter 
štiri leta delovne dobe na področju socialnega varstva.

6. Prijavitelj ima finančno podporo lokalne skupnosti.
7. Prijavitelj mora izkazati pozitivno poslovanje. Če 

AJPES-ovi potrjeni računovodski izkazi za leto 2014 iz-
kazujejo presežek odhodkov nad prihodki, mora biti pro-
gramu priložen sprejet program pokritja v naslednjih letih.

8. Proti prijavitelju ne sme biti uveden postopek 
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in prijavitelj ni 
prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne 
odločbe.

Ustrezna dokazila za izpolnjevanje pogojev iz tega 
poglavja so navedena v VIII. poglavju tega javnega 
razpisa.

III. Merila za izbor programov
Merila za izbor B in C programov
Programi bodo za posamezno merilo prejeli 0 

ali več točk. Maksimalno število točk za B programe 
(osnovna in dodatno merilo) je 50. Zavrnjeni bodo pro-
grami, ki od možnih 50 točk ne bodo zbrali vsaj 32 točk. 
Maksimalno število točk za C programe (osnovna in do-
datni merili) je 55 točk. Zavrnjeni bodo programi, ki od 
možnih 55 točk ne bodo zbrali vsaj 35 točk. V primeru, 
da bodo po merilih za odmero sredstev iz tega razpisa 
odmerjena sredstva za programe, ki izpolnjujejo vse 
splošne in posebne pogoje ter so dosegli zadostno šte-
vilo točk, presegla razpisano višino razpoložljivih sred-
stev, bo ministrstvo sofinanciralo programe, ki po spodaj 
navedenih merilih dosežejo višje skupno število točk. 
Program, ki pri kateremkoli od prvih štirih meril doseže 
0 točk, bo zavrnjen. V primeru, da bo več programov 
doseglo enako število točk, bodo imeli prednost progra-
mi z višjim številom točk pri merilih št. 1, 2, 3, 5, 9, 7, pri 
čemer se upoštevajo merila v navedenem vrstnem redu.

Merila za ocenjevanje so:
1. Program ima postavljene jasne in merljive cilje, ki 

so v skladu z razpisano vsebino javnega razpisa:
– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
2. Potencialni uporabniki programa sodijo v ran-

ljivo skupino, pogoji za vključitev v program so jasno 
opredeljeni:

– izpolnjuje v celoti (5 točk),
– izpolnjuje delno (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
3. Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti 

v programu so jasno opredeljeni. Z metodami dela, stro-
kovnimi ravnanji in aktivnostmi v programu se dosegajo 
cilji programa in število ur vključenosti posameznega 
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju 
omogoča doseganje ciljev programa:

– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
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– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
4. Program ima opredeljen ustrezen način evalvi-

ranja doseganja ciljev programa in je aktivno vključen 
v sistem evalviranja ter pri tem opravlja vse dogovorjene 
obveznosti.

– program ima izdelan celovit način evalviranja do-
seganja ciljev programa in je aktivno vključen v enotni 
sistem zunanjega evalviranja ter pri tem opravlja vse 
dogovorjene obveznosti. Zunanji evalvator programa 
primerja doseganje ciljev znotraj sorodnih programov. 
Uporabniki programa aktivno sodelujejo pri evalvacijskih 
obveznostih programa (6 točk),

– program ima izdelane druge načine merjenja 
ciljev znotraj organizacije (samoevalvacija), iz katerih 
lahko preveri in prikaže rezultate delovanja programa, 
ni pa vključen v zunanjo evalvacijo in se na ta način ne 
primerja z drugimi sorodnimi programi. Uporabniki pro-
grama aktivno sodelujejo pri evalvacijskih obveznostih 
programa (4 točk),

– v programu samo delno izvajajo merjenje posa-
meznih ciljev programa (npr. merijo zgolj zadovoljstvo 
uporabnikov). Uporabniki programa aktivno sodelujejo 
pri evalvacijskih obveznostih programa (2 točki),

– program nima izdelanega sistema evalviranja do-
seganja ciljev, ne meri sistemsko rezultatov programa ali 
uporabniki programa ne sodelujejo aktivno pri evalvacij-
skih obveznostih programa (0 točk).

5. Program ima ustrezno kadrovsko strukturo (po 
številu izvajalcev, obsegu in specifičnosti izvajanja pro-
grama):

– program ima ustrezno kadrovsko strukturo; in si-
cer so v programu zaposlene osebe, ki imajo izobrazbo 
po 69. členu ZSV in opravljen strokovni izpit s področja 
socialnega varstva ali so v programu zaposleni laični 
delavci s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe ali so v progra-
mu zaposleni kot laični delavci s V. stopnjo izobrazbe 
in imajo opravljen preizkus usposobljenosti s področja 
socialnega varstva (4 točke),

– program ima zadovoljivo kadrovsko strukturo; in 
sicer so v programu zaposleni laični delavci s V.,in VI. 
ali VII. stopnjo izobrazbe in nimajo opravljenega pre-
izkusa usposobljenosti s področja socialnega varstva 
(1 točka),

– program nima zadovoljive kadrovske strukture 
iz prve in druge alineje tega merila in v programu ne 
sodelujejo strokovnjaki s primerno izobrazbo glede na 
vsebino in obseg programa (0 točk).

6. Program izkazuje sofinanciranje s strani drugih 
sofinancerjev:

– prijavi so priložena dokazila o sofinanciranju 
s strani lokalnih skupnosti v višini najmanj 30 % progra-
ma (6 točk),

– prijavi so priložena dokazila o sofinanciranju 
s strani lokalnih skupnosti v višini najmanj 25 % progra-
ma (4 točke),

– prijavi so priložena dokazila o sofinanciranju naj-
manj 30 % programa s strani drugih virov (2 točki),

– prijavi so priložena dokazila o sofinanciranju v niž-
ji vrednostih kot v prejšnjih treh alinejah s strani lokalnih 
skupnosti ali drugih virov (0 točk).

7. Prijavitelj je v zadnjih treh letih pridobil sredstva 
na evropskih ali drugih mednarodnih razpisih:

– prijavitelj je pridobil sredstva (2 točki),
– prijavitelj ni pridobil sredstev (0 točk).
8. Izvajalci programa so prostovoljci:
– v program so vključeni prostovoljci (vsaj trije ali 

več), ki s svojim delom prispevajo k izvajanju programa 
(3 točke),

– v program so vključeni prostovoljci, (manj kot tri-
je), ki s svojim delom prispevajo k izvajanju programa 
(1 točka),

– v programu ni prostovoljcev (0 točk).
9. Prijavitelj programa ima status društva v javnem 

interesu na področju socialnega varstva ali na področju 
izvajanja družinske politike ali ima status humanitarne 
organizacije ali status invalidske organizacije:

– prijavitelj programa ima status (3 točke),
– prijavitelj programa nima statusa (0 točk).
Dodatno merilo za ocenjevanje B programov:
1. Prijavitelj programa je bil v letu 2015 sofinanciran 

kot enoletni program s strani našega ministrstva:
– prijavitelj je bil v letu 2015 sofinanciran kot enole-

tni program (5 točk),
– prijavitelj ni bil v letu 2015 sofinanciran kot enole-

tni program (0 točk).
Dodatni merili za ocenjevanje C programov sta:
1. V programu se omogoča izvajanje prakse in dru-

gih študijskih obveznosti za bodoče strokovne delavce 
in sodelavce po 69. in 70. členu ZSV (dokazilo: potrdilo 
fakultete) v tekočem ali preteklem koledarskem letu:

– v programu se omogoča izvajanje prakse in dru-
gih študijskih obveznosti za bodoče strokovne delavce 
in sodelavce (2 točki),

– v programu se ne omogoča izvajanje prakse in 
drugih študijskih obveznosti za bodoče strokovne de-
lavce in sodelavce (0 točk).

2. Program je bil že sofinanciran kot večletni pro-
gram v okviru prejšnjih razpisov:

– program je že bil sofinanciran kot večletni pro-
gram 2 obdobji ali več (8 točk),

– program je že bil sofinanciran kot večletni pro-
gram 1 obdobje (6 točk),

– program še ni bil sofinanciran kot večletni pro-
gram (0 točk).

IV. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa v letu 2016 

je 4.000.000,00 EUR za vse programe skupaj.
Za B programe so predvidena sredstva v okvirni 

višini 2.000.000,00 EUR in za C programe v okvirni vi-
šini 2.000.000,00 EUR. Sofinancirani bodo programi, ki 
bodo dosegli najvišje število točk, do porabe navedenih 
sredstev za posamezen sklop programov. V primeru, 
da ostanejo neporabljena predvidena sredstva za pro-
grame C, se ta sredstva prerazporedijo za B programe.

Programi se bodo financirali v okviru programa 
2004 Programi socialnega varstva in izenačevanje mo-
žnosti za invalide, ukrep 2611-11-0036 Izvajanje in so-
financiranje programov socialnega varstva, in sicer iz 
proračunskih postavk: 2485, 4072, 4074, 4075 in 5821.

Način sofinanciranja za C programe v obdobju od 
leta 2016 do 2020:

Za leto 2016 bo višina sredstev sofinanciranja za 
C programe določena s sklepom o izboru programov iz 
XII. poglavja tega javnega razpisa. Za obdobje od leta 
2017 do leta 2020 bo za izbrane C programe zagotovlje-
no sofinanciranje s sklenitvijo pogodbe za posamezno 
leto po izračunih iz tega javnega razpisa, pri čemer bodo 
upoštevane proračunske možnosti v posameznem letu. 
V primeru, da se bodo zmanjšala sredstva, bo predstoj-
nica ministrstva izdala poseben sklep. Višina sredstev 
za stroške dela in posredne stroške v posameznem letu 
se z letno pogodbo določi glede na višino sredstev, ki bo 
objavljena v javnem razpisu za posamezno tekoče leto.

V primeru zmanjšanja proračunskih sredstev 
v letu 2016 bo predstojnica ministrstva izdala sklep, 
s katerim bo določila obseg sredstev v letu 2016 za 
vse na tem razpisu izbrane programe ter progra-
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me, ki se sofinancirajo na podlagi sklepov ministra 
o izboru večletnih programov (sklep št. 4102-3/2011-23 
z dne 24. 5. 2012, sklep št. 4102-8/2012-9 z dne 18. 2. 
2013, sklep št. 4102-5/2013 z dne 26. 2. 2014, sklep 
št. 4102-7/2014-3 z dne 16. 4. 2015).

Ministrstvo ni dolžno skleniti pogodb za posamezno 
leto, če se spremeni izvajanje programa, razen v prime-
ru, ko ministrstvo izda soglasje k spremembam.

V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: sred-
stva, dodeljena s tem razpisom, morajo biti porabljena 
za stroške nastale do 31. 12. 2016, razen na podla-
gi predhodnega zaprosila izbranega prijavitelja progra-
ma za izdajo soglasja za podaljšanje obdobja porabe 
sredstev zaradi izjemnih okoliščin in pridobljenega so-
glasja s strani ministrstva, kot je določeno s pogodbo 
o sofinanciranju programa. V nasprotnem primeru mora 
izvajalec neporabljena sredstva vrniti.

VI. Vrsta stroškov
Programi lahko s strani ministrstva prejmejo sred-

stva največ v višini 80 % vseh predvidenih odhodkov 
programa iz tabele v razpisni dokumentaciji: Predvideni 
prihodki in predvideni odhodki v letu 2016.

A. Upravičeni stroški
Stroški so upravičeni, če:
– so s programom neposredno povezani, so potreb-

ni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji programa,
– so dejansko nastali in izvajalec hrani dokazilo 

o plačilu,
– so ugotovljeni v skladu s skrbnostjo dobrega go-

spodarja,
– nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 

listinah in

– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi.
V zvezi z izvajanjem programov so upravičeni na-

slednji stroški:
– stroški dela oseb, ki izvajajo program (redno za-

poslene osebe, osebe, ki izvajajo program na podlagi 
pogodbe in obsegajo strošek plače z vsemi prispevki 
delodajalca in nadomestili ter povračili, strošek dela 
po podjemni ali avtorski pogodbi, strošek študentskega 
dela),

– posredni stroški, ki so namenjeni kritju splošnih 
stroškov poslovanja in izvajanja programa: stroški, ki 
so povezani s prostovoljskim delom, ki nastanejo po 
sklenjenih dogovorih, stroški telekomunikacij (telefon, in-
ternet), elektrike, ogrevanja, goriva, komunalnih storitev, 
najema prostorov za izvedbo programa, supervizije, ra-
čunovodskih storitev, pisarniškega materiala, prehrane 
uporabnikov, stroški tiska, distribucije, ipd.

B. Neupravičeni stroški:
– nakup strojev, pohištva, prevoznih sredstev ter 

druge opreme in ostalih investicij,
– nakup IKT opreme, rabljene IKT opreme ipd,
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– dolgovi in stroški obresti na dolgove,
– materialni stroški, ki se navezujejo na pogostitve 

ali reprezentance pri programu,
– drugi stroški, ki niso bili predvideni v prijavi na 

javni razpis.
VII. Način določanja višine sofinanciranja progra-

mov
Ministrstvo bo programom, ki bodo v skladu z merili 

za izbor dosegli ustrezno število točk, dodelilo sredstva 
za stroške dela oseb in posredne stroške. Stroški dela 
oseb se izračunajo po naslednjih osnovah:

A. Osnove

¼ zaposlitve 
letno 522 ur

½ zaposlitve le-
tno 1044 ur

celoletna zaposlitev 
2088 ur

za strokovne vodje programov 7.750,00 EUR 15.500,00 EUR 31.000,00 EUR
za strokovne delavce 5.750,00 EUR 11.500,00 EUR 23.000,00 EUR
za laične delavce s VI. ali VII. st. izobrazbe 5.000,00 EUR 10.000,00 EUR 20.000,00 EUR
za laične delavce z vključno V. st. izobrazbe 3.750,00 EUR 7.500,00 EUR 15.000,00 EUR

Strokovni vodja po tem razpisu je strokovni delavec 
po 69. členu ZSV z najmanj dvema letoma delovne dobe 
kot strokovni delavec po ZSV ali ima opravljen strokovni 
izpit po ZSV in štiri leta delovne dobe na področju soci-
alnega varstva.

Stroški dela za vodje programa se odmerijo samo 
v večletnih programih – C programi. Stroški dela za 
vodjo programa se odmerijo pri vseh C – programih ne 
glede na število zaposlenih.

Pri C programih se lahko prijavitelju prizna strošek 
dela za enega strokovnega vodjo programa na enega 
do sedem zaposlenih, pri osmem zaposlenem na pro-
gramu se za dva izmed osmih zaposlenih lahko prizna 
strošek dela drugega strokovnega vodje, pri petnajstem 
zaposlenem na programu se prizna strošek dela tretjega 
strokovnega vodjo itd.

Strokovni delavci po tem razpisu so strokovni delav-
ci po 69. členu ZSV (strokovni delavci so končali višjo ali 
visoko šolo, ki izobražuje za socialno delo in so opravili 
pripravništvo ter strokovni izpit za delo na področju so-
cialnega varstva). Strokovni delavci so tudi delavci, ki so 
končali višjo ali visoko šolo psihološke smeri, pedagoške 
smeri in njenih specialnih disciplin, pravne, sociološke, 
zdravstvene smeri-smer delovne terapije in teološke 
smeri z ustrezno specializacijo ter imajo eno leto delov-

nih izkušenj na področju socialnega varstva, opravljeno 
pripravništvo in strokovni izpit po tem zakonu.

Laični delavci s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe so po 
tem razpisu vsi delavci s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe, ki 
nimajo ustrezne smeri izobrazbe po prejšnjem odstavku.

Laični delavci z vključno V. stopnjo izobrazbe so po 
tem razpisu vsi delavci s V. ali nižjo stopnjo izobrazbe.

Pri B programih se odmerja stroške dela samo za 
strokovne in laične delavce.

Pri C programih se odmerja stroške dela za vodjo 
programa, strokovne delavce in laične delavce.

Odmere veljajo samo za zaposlene sofinancirane 
s strani ministrstva.

B. Posredni stroški
Izbranim B in C programom bodo na zahtevo odobre-

ni posredni stroški (določeni v VI. poglavju tega javnega 
razpisa) v pavšalu do 10 % priznanih stroškov dela oseb.

Izbranim namestitvenim programom (materinski do-
movi, varne hiše, zatočišča, krizni centri, stanovanjske 
skupine na področju duševnega zdravja, terapevtske 
skupnosti, komune, reintegracijski centri, stanovanjske 
skupine za odvisnike, zavetišča za brezdomce, namesti-
tveni programi za brezdomce, zavetišča za brezdomne 
uživalce drog) se na zahtevo priznajo posredni stroški 
v pavšalu do 20 % priznanih stroškov dela oseb.
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Izbranim programom za prilagojene prevoze štu-
dentov invalidov se na zahtevo v pavšalu priznajo posre-
dni stroški v višini do 30 % priznanih stroškov dela oseb.

C. Izračuni
Prijavitelj lahko prijavi program z manjšim obse-

gom, kot je določeno v izračunih, vendar ne manj od 
polovice. V tem primeru se mu odmeri strošek dela za 
polovično vrednost stroška dela oseb in drugih stroškov.

1. Programi za preprečevanje nasilja, obravnavo 
žrtev nasilja in programov za delo s povzročitelji nasilja:

a. Za programe materinskih domov se odmeri stro-
šek dela za 1 strokovnega delavca za 5 do 6 uporab-
nikov (mater in otrok) mesečno. Pri programih, kjer se 
glede na število uporabnikov odmeri strošek za več kot 
2 strokovna delavca, se za vsako naslednjo zaposlitev 
lahko namesto strokovnega delavca odmeri laični dela-
vec s V. stopnjo izobrazbe.

b. Za programe varnih hiš, zatočišč in kriznih cen-
trov se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca 
za 3 do 5 uporabnikov (mater in otrok) mesečno. Pri 
programih, kjer se glede na število uporabnikov odmeri 
strošek za več kot 2 strokovna delavca, se za vsako na-
slednjo zaposlitev lahko namesto strokovnega delavca 
odmeri laični delavec s V. stopnjo izobrazbe.

c. Pri programih za obravnavno žrtev nasilja (infor-
macijskih in svetovalnih programih) se odmeri strošek 
dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 6 ur delo-
vanja programa na dan in najmanj 30 kontinuirano in 
50 občasno vključenih uporabnikov na leto, vendar se 
ne prizna strošek za več kot 2 zaposlena na program. 
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je 
v obdobju najmanj treh mesecev v program vključen 
najmanj 20 ur.

d. Pri programih za obravnavno žrtev spolnega 
nasilja se odmeri strošek dela za 2 strokovna delavca 
za najmanj 30 kontinuirano in 50 občasno vključenih 
uporabnikov na leto, pri čemer mora program delovati 
najmanj 8 ur na dan, pri čemer je program uporabnikom 
dosegljiv redno vsak dan najmanj 6 ur. Za kontinuirane-
ga uporabnika šteje uporabnik, ki je v obdobju najmanj 
treh mesecev v program vključen najmanj 20 ur.

e. Pri programih za povzročitelje nasilja se odmeri 
strošek dela za 2 strokovna in 1 laičnega delavca s V. 
stopnjo izobrazbe za najmanj 120 kontinuirano vklju-
čenih uporabnikov na leto, pri čemer je program posa-
meznemu uporabniku na voljo redno vsak delovni dan 
najmanj 8 ur. Za kontinuiranega uporabnika se šteje 
uporabnik, ki se v program na letni ravni vključi najmanj 
24 ur.

f. Pri preventivnih programih na področju prepreče-
vanja nasilja nad starejšimi se odmeri strošek dela za 
delovanje koordinatorjev in samopomočnih skupin, in 
sicer 1 koordinator (strokovni delavec ali laični delavec 
s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe) na posamezno statistično 
regijo in 150,00 EUR na vsako zunanjo samopomočno 
skupino, ki šteje od 8 do 12 udeležencev.

g. Pri programih telefonskega svetovanja za prepre-
čevanje nasilja nad starejšimi se odmeri strošek dela 1 
strokovnega delavca za najmanj 8 ur telefonskega sve-
tovanja na dan, pri čemer mora biti svetovanje na voljo 
najmanj 6 ur dnevno (telefonsko svetovanje, internetno 
svetovanje), in sicer za najmanj 100 kontaktov mesečno. 
Pri programih telefonskega svetovanja za starejše bo 
izbran le en program, ki bo prejel najvišje število točk.

2. Programi na področju preprečevanja zasvojeno-
sti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog, 
osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alko-
holizma, osebam, ki imajo težave na področju motenj 
hranjenja ter drugih oblik zasvojenosti.

2.1. Visokopražni programi:
a. Za visokopražne programe, namenjene spre-

minjanju in utrjevanju življenja brez drog – terapevtske 
skupnosti, ki temeljijo na strokovni psihosocialni obrav-
navi, v katerih gre za 24 urno obravnavo uporabnikov, se 
odmeri strošek dela za 2,5 strokovna delavca in 2,5 laič-
na delavca s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe za 8 vključenih 
uporabnikov na mesec, pri čemer sta drugi in tretji laični 
delavec lahko tudi s V. stopnjo izobrazbe. Pri nočnem 
delu se upošteva 150 % stroškov dela na zaposlenega. 
Ključne bližnje osebe (starši, bratje in sestre, otroci), ki 
niso kontinuirano vključene v program, se upoštevajo 
v razmerju 1:3, pri čemer se upošteva najmanj 1 uro 
neposrednega dela na družino uporabnika na teden.

b. Za (visokopražne) terapevtske programe (komu-
ne), namenjene spreminjanju in utrjevanju življenja brez 
drog, ki omogočajo nastanitev uporabnikov, se odmeri 
strošek dela za 1 strokovnega delavca in 1 laičnega de-
lavca s V. stopnjo izobrazbe za 8 vključenih uporabnikov 
mesečno. Ključne bližnje osebe (starši, bratje in sestre, 
otroci), ki niso kontinuirano vključene v program, se upo-
števajo v razmerju 1:3, pri čemer se upošteva najmanj 1 
uro neposrednega dela na družino uporabnika na teden. 
Za strokovno spremljanje bivših uporabnikov se pri šte-
vilu uporabnikov upošteva razmerje 1: 2.

c. Za terapevtske (visokopražne) programe brez 
nastanitve, namenjene spreminjanju in utrjevanju življe-
nja brez drog ter dnevne centre, se odmeri strošek dela 
za 1 strokovnega delavca in 1 laičnega delavca s VI. 
ali VII. stopnjo izobrazbe za najmanj 10 kontinuirano 
vključenih uporabnikov mesečno in najmanj 50 občasno 
ali enkratno vključenih uporabnikov v program na leto. 
Ključne bližnje osebe (starši, bratje in sestre, otroci), ki 
niso kontinuirano vključene v program, se upoštevajo 
v razmerju 1:3, pri čemer se upošteva najmanj 1 uro 
neposrednega dela na družino uporabnika na teden. 
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je 
v obdobju najmanj treh mesecev v program vključen 
najmanj 4 ure tedensko.

d. Za sprejemne centre visokopražnih programov, 
ki poleg informiranja in svetovanja, motivirajo in spod-
bujajo uporabnike za abstinenco in spremembo načina 
življenja, se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delav-
ca za 15–20 različnih uporabnikov na mesec. Namesto 
strokovnega delavca se lahko upošteva tudi laični dela-
vec s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe. Ključne bližnje osebe 
(starši, bratje in sestre, otroci) se upoštevajo v razmerju 
1:2, pri čemer se upošteva najmanj 1 uro neposrednega 
dela na družino uporabnika na teden.

e. Za programe, namenjene preprečevanju razvo-
ja različnih oblik zasvojenosti pri že ogroženih otrocih 
in mladostnikih z različnimi težavami v odraščanju, se 
odmeri strošek dela za 2 strokovna delavca (namesto 
drugega strokovnega delavca se lahko upošteva tudi 
laični delavec s V., VI. ali VII. stopnjo izobrazbe) na 25 
različnih uporabnikov mesečno (od tega 15 kontinuirano 
vključenih), pri čemer je program uporabnikom na voljo 
redno vsak delovni dan najmanj 8 ur. Na program se 
prizna strošek za največ 4 zaposlene. Ključne bližnje 
osebe (starši, bratje in sestre) se upoštevajo v razmerju 
1:2, pri čemer se upošteva najmanj 1 uro neposrednega 
dela na družino uporabnika na teden. Za kontinuiranega 
uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen 
najmanj 4 ure tedensko.

f. Za programe stanovanjskih skupin (6 do 8 upo-
rabnikov), ki imajo težave zaradi zasvojenosti, v katerih 
gre za namestitev, se odmeri strošek dela za 1 stro-
kovnega delavca in 1/2 laičnega delavca s VI. ali VII. 
stopnjo izobrazbe.
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2.2. Programi zmanjševanja škode (nizkopražni 
programi za uživalce prepovedanih drog kamor sodijo: 
dnevni centri, svetovalnice, terensko delo, sprejemališča 
in zavetišča za brezdomne uživalce drog …):

a. Za programe zavetišč s prenočitvenimi kapaci-
tetami in z nočnim dežurstvom za brezdomne uživalce 
nedovoljenih drog, v katerih gre za 24 urno obravnavo 
uporabnikov, se odmeri strošek dela za 2 strokovna 
delavca in 3 laične delavce s V., VI. ali VII. stopnjo izo-
brazbe za najmanj 15 vključenih uporabnikov mesečno. 
Pri nočnem delu se upošteva 150 % stroškov dela na 
zaposlenega.

b. Za nizkopražne programe za uživalce drog, mre-
žo centrov za svetovanje s terenskim delom za pomoč 
zasvojenim s prepovedanimi drogami, potrebnih vsa-
kodnevne obravnave (dnevni centri ali terensko delo) 
se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca in 
1 laičnega delavca s V., VI. ali VII. stopnjo izobrazbe, 
za najmanj 20 kontinuirano in 20 občasno vključenih 
uporabnikov na teden, vendar največ za 3 zaposlene 
na enoto (2 strokovna delavca in 1 laični delavec) pri 
čemer je program uporabnikom na voljo redno vsak 
delovni dan najmanj 6 ur. Za kontinuiranega uporabnika 
se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 2 
ure tedensko.

2.3. Programi povezani z alkoholizmom:
a. V programih za osebe, ki so se znašle v socialnih 

stiskah zaradi alkoholizma (informacijski in svetovalni 
programi, terapevtski programi, dnevni centri), se odme-
ri strošek dela za 1 strokovnega delavca in 1 laičnega 
delavca s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe za najmanj 25 
kontinuirano in 25 občasno vključenih uporabnikov na 
mesec, pri čemer je program uporabnikom na voljo re-
dno vsak delovni dan najmanj 6 ur. Za kontinuiranega 
uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen 
najmanj 3 ure tedensko.

b. Pri programih zmanjševanja škode zaradi uživa-
nja alkohola za mladostnike in svetovanje s terenskim 
delom se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delav-
ca za najmanj 200 kontinuirano ali občasno vključenih 
uporabnikov na mesec, pri čemer je program (pisarne ali 
terensko delo) uporabnikom na voljo redno vsak delovni 
dan najmanj 6 ur.

c. Pri programih za otroke in mladostnike s težava-
mi v odraščanju zaradi težav s pitjem alkohola staršev 
v primarnem družinskem okolju se odmeri strošek dela 
za 1 strokovnega delavca za najmanj 25 kontinuirano 
vključenih uporabnikov in 25 občasno vključenih upo-
rabnikov na mesec, pri čemer je program uporabnikom 
dostopen vsak delavni dan najmanj 6 ur. Za kontinui-
ranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program 
vključen najmanj 2 uri tedensko.

d. Za programe, v katerih poteka delo v obliki rednih 
tedenskih srečanj skupin, v kateri je (8–12) uporabnikov 
in pri katerih gre za spreminjanje in utrjevanje novih ve-
denjskih in odnosnih vzorcev, se odmeri 2.000,00 EUR 
na skupino. Pri skupinah, pri katerih gre predvsem za 
podporo pri utrjevanju vedenjskih in odnosnih vzorcev, 
pa se odmeri 750,00 EUR na skupino. Za nad 30 delu-
jočih skupin se prizna 0,5 strokovnega delavca (koor-
dinatorja).

2.4. Programi na področju motenj hranjenja ali dru-
gih oblik zasvojenosti (zasvojenost z igrami na srečo, 
zasvojenost z digitalnimi napravami, spletom in spletni-
mi storitvami ipd.):

a. Za programe za osebe, ki imajo težave na podro-
čju motenj hranjenja (dnevni centri, pisarne za svetova-
nje in informiranje), se odmeri strošek dela za 1 stro-
kovnega delavca za najmanj 12 kontinuirano vključenih 

(najmanj 4 ur mesečno, v skupini pa 8 ur mesečno) in 
najmanj 10 občasno (najmanj 1 uro mesečno) ali enkra-
tno vključenih uporabnikov na mesec, vendar ne več kot 
5 zaposlenih na program. Program mora biti uporabni-
kom na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur.

b. Za programe, namenjene identifikaciji in delu 
s posamezniki in skupinami z večjo stopnjo tveganja za 
razvoj težav, povezanih z motnjami na področju drugih 
oblik zasvojenosti, se odmeri strošek dela za 1 stro-
kovnega delavca in 0,5 laičnega delavca s VI. ali VII. 
stopnjo izobrazbe za najmanj 25 kontinuirano vključe-
nih uporabnikov in 25 občasno vključenih uporabnikov 
na mesec, pri čemer je program (dnevnega centra ali 
delovanje pisarne za svetovanje in informiranje) upo-
rabnikom na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur. 
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je 
v program vključen najmanj 2 uri tedensko.

c. Za programe za osebe, ki imajo težave na podro-
čju drugih oblik zasvojenosti (dnevni centri, pisarne za 
svetovanje in informiranje ter terensko delo), se odmeri 
strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 12 
kontinuirano vključenih (najmanj 8 ur mesečno) in naj-
manj 20 občasno (najmanj 2 uri mesečno) ali enkratno 
vključenih uporabnikov na mesec, in laičnega delavca 
z najmanj 5. stopnjo izobrazbe, pri čemer je lahko 3. ali 4. 
zaposleni laični delavec., vendar se ne prizna strošek za 
več kot 4 zaposlene na program. Program mora biti upo-
rabnikom na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur.

3. Programi na področju duševnega zdravja:
a. Pri stanovanjskih skupinah s celovito celodnevno 

podporo (16 ur) se na stanovanjsko skupino (4–6 upo-
rabnikov) odmeri strošek dela za 4 zaposlene, in sicer 
1 strokovnega delavca, 1 laičnega delavca s VI. ali VII. 
stopnjo izobrazbe, pri čemer sta ostala 2 laična delavca 
s V. ali nižjo stopnjo izobrazbe.

b. Pri prehodni stanovanjski skupini (4–6 uporabni-
kov) se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca 
na stanovanjsko skupino. V primeru več stanovanjskih 
skupin je lahko drugi zaposleni laični delavec s V. ali VI. 
in VII. stopnjo izobrazbe.

c. Pri odprtih stanovanjskih skupinah (8–10 uporab-
nikov) se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca, 
pri čemer uporabnik lahko živi v stanovanjski skupini ali 
v samostojni enoti.

d. Za dnevne centre se odmeri strošek dela za 1 
strokovnega delavca za najmanj 12 kontinuiranih upo-
rabnikov, pri čemer je program za uporabnike odprt vsak 
delovni dan najmanj 6 ur. Prizna se strošek največ 2 
zaposlenih na posamezno lokacijo izvajanega progra-
ma za najmanj 24 kontinuirano vključenih uporabnikov. 
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je 
v obdobju najmanj treh mesecev v program vključen 
najmanj 4 ure tedensko.

e. Za programe psihosocialnega svetovanja, infor-
miranja in terenskega dela (PIS) se odmeri strošek dela 
za 1 strokovnega delavca za najmanj 25 kontinuirano 
vključenih uporabnikov na mesec, pri čemer je delova-
nje pisarne uporabnikom dosegljivo redno vsak delovni 
dan najmanj 6 ur. Prizna se največ 2 zaposlena na 
posamezno lokacijo izvajanega programa. Za kontinu-
iranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v obdobju 
najmanj treh mesecev najmanj 1 uro tedensko vključen 
v program.

f. Za programe zagovorništva se odmeri strošek 
dela za 1 strokovnega delavca na 80 kontinuirano vklju-
čenih in 100 enkratno vključenih uporabnikov v program 
na leto, vendar ne več kot strošek za 1 zaposlenega na 
program. Za kontinuiranega uporabnika se šteje upo-
rabnik, ki je v program vključen najmanj 6 ur mesečno.
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g. Pri programih telefonskega svetovanja se odmeri 
strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 8 ur 
telefonskega svetovanja dnevno in najmanj 4000 klicev 
na leto (v navedeno število niso všteti čakalni klici). 
Prizna se strošek največ za 3 zaposlene na posamezni 
program, pri čemer se za vsako naslednjo zaposlitev 
lahko namesto strokovnega delavca odmeri strošek dela 
za laičnega delavca s V. ali VI. in VII. stopnjo izobrazbe.

4. Programi za brezdomce:
a. Za sprejemališča in dnevne centre z dnevno 

obravnavo in terenskim delom se odmeri strošek dela za 
1 strokovnega delavca za najmanj 25 kontinuirano vklju-
čenih uporabnikov mesečno, vendar največ strošek za 
3 zaposlene na dnevni center, pri čemer je lahko drugi 
ali tretji delavec laični delavec s V., ali VI. in VII. stopnjo 
izobrazbe, pri čemer je program odprt za uporabnike 
najmanj 6 ur na dan. Za kontinuiranega uporabnika se 
šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 4 ure 
tedensko,

b. Za zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami in 
z nočnim dežurstvom se odmeri strošek dela za 1 stro-
kovnega delavca za najmanj 7 kontinuiranih uporabnikov 
mesečno. Delo v nočnem času se vrednoti v višini 150 % 
stroškov dela, pri čemer je lahko vsak naslednji delavec 
laični delavec s V. ali VI. in VII. stopnjo izobrazbe, vendar 
se prizna strošek za največ 6 zaposlenih na zavetišče.

c. Za zavetišče s prenočitvenimi kapacitetami od-
prtega tipa se odmeri strošek dela za 1 strokovnega 
delavca in 0,5 laičnega delavca s V., ali VI. in VII. sto-
pnjo izobrazbe za najmanj 10 uporabnikov mesečno, 
vendar ne več kot strošek 2 zaposlenih na program, pri 
čemer je drugi delavec lahko laični delavec s V. stopnjo 
izobrazbe. Delo v nočnem času je vrednoteno v višini 
150 % stroškov dela.

d. Za programe nastanitvene stanovanjske podpore 
se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za naj-
manj 10 kontinuirano vključenih uporabnikov na mesec. 
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je 
v program vključen najmanj 3 ure tedensko.

e. Za sprejemališča in dnevne centre z dnevno 
obravnavo ter terenskim delom se odmeri strošek dela 
za 1 strokovnega delavca za najmanj 25 kontinuirano 
vključenih uporabnikov mesečno, vendar največ strošek 
za 4 zaposlene na program, pri čemer je lahko drugi, 
tretji ali četrti laični delavec s V. ali VI, VII. stopnjo izo-
brazbe, Program mora biti odprt najmanj 6 ur na dan. 
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je 
v program vključen najmanj 4 ure tedensko

5. Programi za otroke in mladostnike, prikrajšane za 
normalno družinsko življenje, ter programi, namenjeni 
otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju:

a. Za dnevne centre za otroke in mladostnike s te-
renskim delom, se odmeri strošek dela za 1 strokovne-
ga delavca za najmanj 20 kontinuirano in najmanj 20 
občasno vključenih uporabnikov mesečno, pri čemer 
je program posameznemu uporabniku na voljo redno 
vsak delovni dan najmanj 6 ur, vendar se ne prizna 
strošek več kot 2 zaposlenih, pri čemer je lahko drugi 
delavec laični delavec s V., VI. ali VII. stopnjo izobrazbe. 
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je 
v program vključen 20 ur mesečno, za občasnega pa 
se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 5 
ur mesečno.

b. Pri programih svetovanja za otroke in mladostni-
ke se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za 
najmanj 80 svetovanj na mesec, pri čemer mora eno 
svetovanje trajati 1,5 ure. Program mora biti uporabni-
kom na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur, ven-
dar se ne prizna strošek za več kot 2 zaposlena.

c. Pri programih svetovalno skupnostnega socialne-
ga dela za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v obliki 
strukturiranega skupinskega dela se odmeri strošek dela 
za 1 strokovnega delavca za najmanj 1000 uporabnikov 
letno, pri čemer je program uporabnikom na voljo redno 
vsak delovni dan najmanj 6 ur. Posamezni uporabnik 
mora biti vključen v program najmanj 8 ur mesečno. Na 
program se prizna strošek za največ 2 zaposlena na 
program in strošek za delovanje strukturiranih skupin 
v višini 350,00 EUR na skupino.

6. Programi za starejše ljudi – osebe, ki so socialno 
izključene ali pa potrebujejo podporo in pomoč v vsako-
dnevnem življenju:

a. Za programe medgeneracijskih središč, ki vklju-
čujejo organizacijo dnevnih aktivnosti, posredovanje 
informacij, telefonsko svetovanje, izobraževanje, osve-
ščanje in svetovanje, skrbijo za koordinacijo aktivnosti 
med različnimi izvajalci na področju starejših, za razvoj 
prostovoljstva in za spodbujanje medgeneracijskega 
sodelovanja, se odmeri strošek dela za 1 koordinatorja 
(strokovni delavec ali laični s VI. ali VII. stopnjo izobraz-
be) za nad 1.000 vključenih uporabnikov letno, pri čemer 
je center posameznemu uporabniku na voljo redno vsak 
delovni dan najmanj 6 ur, vendar se prizna strošek za 
največ 1 zaposlenega na medgeneracijsko središče.

b. Za programe dnevnih centrov za starejše se 
odmeri strošek dela za 0,5 strokovnega delavca ali laič-
nega delavca s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe za najmanj 
400 kontinuirano vključenih uporabnikov mesečno, pri 
čemer je program uporabnikom na voljo redno vsak de-
lovni dan najmanj 6 ur, vendar se ne prizna strošek za 
več kot 2 zaposlena na prijavljeni program. Za kontinu-
iranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program 
vključen najmanj 4 ure tedensko.

c. Pri programih medgeneracijskih in drugih skupin 
za samopomoč ter drugih programih, ki v bivalnem oko-
lju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starih, 
se odmeri strošek dela za 1 koordinatorja (strokovni 
delavec) za najmanj (zunanjih) 100 skupin in 1 koordi-
natorja (strokovni delavec) za najmanj 200 (notranjih) 
skupin. Za posamezno zunanjo skupino za samopomoč 
(od 8 do 15 uporabnikov), pri katerih gre predvsem za 
druženje in ohranjanje socialnih aktivnosti, se glede na 
število uporabnikov odmeri 260,00 EUR na skupino, za 
posamezno notranjo skupino se odmeri 130,00 EUR 
na skupino.

d. Pri programih pomoči za osebe z demenco in 
pomoči njihovim svojcem se odmeri strošek dela za 
0,5 koordinatorja (strokovni delavec ali laični delavec 
s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe) na najmanj 35 skupin in 
260,00 EUR za posamezno skupino.

7. Programi za podporno bivanje invalidov in drugi 
specializirani programi za organizacijo in spodbujanje 
neodvisnega življenja invalidov:

a. Za bivalne skupnosti podpornega bivanja za invali-
de, ki potrebujejo pomoč druge osebe pri opravljanju vsa-
kodnevnih opravil, se odmeri strošek dela za 0,5 strokov-
nega delavca in največ 1,5 laičnega delavca s V. stopnjo 
izobrazbe za 4 vključene uporabnike v program na dan.

b. Pri programih namenjenih ohranjanju socialnih 
veščin za gibalno ovirane invalide se odmeri strošek 
dela za 1 strokovnega delavca na najmanj 10 kontinui-
rano vključenih uporabnikov, vendar največ za 2 zapo-
slena na program, pri čemer je lahko drugi delavec laični 
delavec s V. ali VI. in VII. stopnjo izobrazbe.

Za senzorno ovirane invalide se odmeri strošek 
dela za1 strokovnega delavca na 20 kontinuirano vklju-
čenih uporabnikov, vendar strošek za največ za 1 zapo-
slenega na program.
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Za osebe z gluhoslepoto se odmeri strošek dela za 
1 strokovnega delavca najmanj za 6 kontinuiranih upo-
rabnikov, vendar največ za 3 zaposlene na program, pri 
čemer je lahko vsak naslednji delavec laični delavec s V. 
ali VI. in VII. stopnjo izobrazbe.

Za osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki niso 
vključeni v socialnovarstvene storitve, se odmeri strošek 
dela za 1 strokovnega delavca na najmanj 10 kontinui-
rano vključenih uporabnikov. V primeru, da imajo osebe 
z motnjo v duševnem razvoju tudi druge invalidnosti, se 
v primeru, da so v program vključene vsaj 3 take osebe, 
doda še dodatni laični delavec, vendar največ 4 zapo-
slene na program, pri čemer je lahko 3 delavec laični 
delavec s V. ali VI. in VII. stopnjo izobrazbe. Za kontinu-
iranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program 
vključen najmanj 3 ure tedensko.

c. Pri informacijskih in svetovalnih programih, pro-
gramih koordinacije, podpore in izvajanja pomoči in 
samopomoči se odmeri strošek dela za 1 strokovnega 
delavca na najmanj 60 uporabnikov, kontinuirano vklju-
čenih v programu, vendar največ za 1 zaposlenega 
v programu. V primeru oseb z gluhoslepoto se odmeri 
strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 10 
kontinuiranih uporabnikov vključenih v program, vendar 
največ za 2 zaposlena v programu. Za kontinuiranega 
uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen 
najmanj 3 ure tedensko.

d. Za prilagojene prevoze težje ali težko gibalno 
oviranih študentov invalidov, ki ne morejo uporabljati 
javnega prevoznega sredstva oziroma potrebujejo prila-
gojen prevoz, se odmeri strošek 3 laičnih delavcev s V. 
stopnjo izobrazbe za upravljanje prilagojenega vozila, (v 
katerem se lahko prevaža vsaj 4 osebe na invalidskem 
vozičku, istočasno), za najmanj 60 kontinuirano vklju-
čenih uporabnikov. Za kontinuiranega uporabnika se 
šteje oseba, ki ima status študenta in je redno vključena 
v študijski proces.

8. Programi za preprečevanje socialne izključenosti 
Romov:

a. Za dnevni center se odmeri strošek dela za 1 
strokovnega delavca za najmanj 20 kontinuirano vklju-
čenih uporabnikov na teden, pri čemer je program posa-
meznemu uporabniku na voljo redno vsak delovni dan 
najmanj 5 ur, vendar največ 2 zaposlena na program. 
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je 
v program vključen najmanj 4 ure tedensko.

b. Za ostale programe (informacijski in svetovalni 
programi ter delo na terenu) se odmeri strošek dela za 
1 strokovnega delavca na 1600 ur neposrednega dela 
z uporabnikom na leto.

c. Za programe, v katerih poteka delo v obliki sku-
pin, v kateri je (8–12) uporabnikov in pri katerih gre za 
spreminjanje in utrjevanje novih vedenjskih in odnosnih 
vzorcev ali pri katerih gre predvsem za podporo pri 
utrjevanju vedenjskih in odnosnih vzorcev, se odmeri 
700,00 EUR na skupino.

9. Drugi programi, ki so namenjeni odpravljanju 
socialnih stisk ljudi in socialnemu vključevanju ranljivih 
skupin prebivalstva (prosilci za mednarodno zaščito, 
begunci, ekonomski migranti in njihovi družinski člani, 
bivši zaporniki, osebe v postopku deložacije, podpora 
umirajočim in njihovim svojcem ter žalujočim, žrtve zlo-
rab in trgovine z ljudmi, žrtve prometnih nesreč ipd.):

a. Pri svetovalno informacijskih programih se odme-
ri strošek dela za 1 strokovnega delavca in 1 laičnega 
delavca s V. ali VI. in VII. stopnjo izobrazbe za najmanj 
1600 ur neposrednega dela z najmanj 200 uporabniki, 
pri čemer mora biti 120 kontinuirano vključenih, vendar 
ne več kot 2 zaposlena na program. Za kontinuiranega 

uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen 
najmanj 2 uri tedensko.

b. Pri programih za osebe v dolgovih in deložaci-
jah: za individualno poglobljeno svetovanje se odmeri 
strošek dela za 1 strokovnega delavca za mesečno 12 
vključenih uporabnikov, od tega 8 kontinuiranih, vendar 
ne več kot 2 zaposlena na program, pri čemer je lahko 
drugi delavec laični delavec s VI. ali VII. stopnjo izobraz-
be. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki 
je v program vključen najmanj 4 ure tedensko.

c. Pri programih, namenjenih bivšim zapornikom: za 
individualno poglobljeno svetovanje se odmeri strošek 
dela za 1 strokovnega delavca za mesečno 12 vključe-
nih uporabnikov, od tega 8 kontinuiranih, vendar ne več 
kot za 2 zaposlena na program, pri čemer je lahko drugi 
delavec laični delavec s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe. 
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je 
v program vključen najmanj 4 ure tedensko.

d. Za programe svetovanja, nudenja psihosocialne 
pomoči, opolnomočenja in zagovorništva migrantov se 
odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za naj-
manj 200 vključenih uporabnikov na leto, od tega naj-
manj 60 kontinuirano vključenih uporabnikov letno. Pri-
zna se strošek največ za 3 zaposlene pri čemer je prva 
zaposlitev strokovni delavec, vsaka naslednja zaposlitev 
pa je lahko zaposlitev za laičnega delavca s V. ali VI. in 
VII. stopnjo izobrazbe. Za kontinuiranega uporabnika se 
šteje uporabnik, ki je v obdobju najmanj treh mesecev 
v program vključen 4 ure mesečno.

e. Pri programih prostovoljstva se odmeri strošek 
dela za 2 strokovna delavca in 1 laičnega delavca s V. 
VI. ali VII. stopnjo izobrazbe za najmanj 12.000 vklju-
čenih uporabnikov na leto, pri čemer mora biti konti-
nuirano vključenih najmanj 5000 uporabnikov na leto. 
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je 
v program vključen najmanj 4 ure mesečno.

f. Za programe žalovanja odraslih, otrok in mlado-
stnikov se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delav-
ca in 1 laičnega delavca s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe 
za najmanj 1600 ur neposrednega dela z najmanj 200 
uporabniki, od tega 100 kontinuiranih, vendar ne več kot 
2 zaposlena na program. Za kontinuiranega uporabnika 
se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 2 
uri tedensko.

VIII. Obvezna oblika in vsebina prijave
1. Prijava mora obvezno vsebovati:
– izpolnjen obrazec 2016-B ali obrazec 2016-C – 

prijava na razpis;
– dokazila o 20 % sofinanciranju prijavljenega pro-

grama, z navedenim zneskom v dokazilu, ki se glasi na 
prijavljeni naslov programa. Kot dokazilo o sofinancira-
nju se upoštevajo pogodbe o sofinanciranju ali sklepi 
o sofinanciranju za leti 2015 in 2016 (s strani Zavoda 
RS za zaposlovanje, drugih državnih organov, lokalnih 
skupnosti, sredstev s strani EU, donatorske pogodbe, 
sklenjeni dogovori o prostovoljnem delu). Lastni viri so-
financiranja iz drugih dejavnosti izvajalca so izkazani 
prilivi na TRR prijavitelja in sklep organa prijavitelja 
o sofinanciranju programa iz navedenih sredstev za 
B in C programe;

– za B programe zahtevo/potrdilo o vlogi za prido-
bitev mnenja Socialne zbornice Slovenije ali veljavno 
listino o verifikaciji Socialne zbornice Slovenije;

– prijavitelj, ki kandidira za sofinanciranje B pro-
gramov, je dolžan predložiti mnenje Socialne zbornice 
Slovenije do 21. 3. 2016. Šteje se, da je mnenje prispe-
lo pravočasno, če je do zadnjega dne roka za oddajo 
oddano do 14. ure v glavni pisarni Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 
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28, 1000 Ljub ljana, ali če je zadnji dan roka oddano na 
pošti kot priporočena pošiljka;

– fotokopijo potrdila o doseženi strokovni izobrazbi 
za strokovne delavce po ZSV in laične delavce za B in 
C programe (za vse zaposlene, ki so jih prijavili v pro-
gramu za sofinanciranje s strani ministrstva);

– dokazilo o zagotovljenih prostorih za izvajanje 
programa (pogodba o lastništvu ali izpisek iz zemljiške 
knjige, najemna pogodba, dokazilo o uporabi prostorov), 
v primeru terenskega dela fotokopijo prometnega dovo-
ljenja za prilagojeno vozilo za B in C programe;

– za C programe: fotokopijo pogodbe o zaposlitvi 
strokovnega vodje programa za polni delovni čas, kar 
dokazujejo s pogodbo o zaposlitvi;

– fotokopijo dogovora o izvajanju supervizije su-
pervizorja z licenco Socialne zbornice Slovenije za leto 
2016;

– za C programe – fotokopijo delovne knjižice, izpis 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slove-
nije o obdobjih zavarovanja v RS po 1. 1. 2009; če zava-
rovanje po tem datumu ni razvidno iz delovne knjižice, 
potrdilo delodajalca o številu let delovne dobe ali drugo 
ustrezno potrdilo za vodjo programa za C programe;

– za C programe veljavno listino o verifikaciji Soci-
alne zbornice Slovenije;

– za C programe: dokazila o finančni podpori lo-
kalne skupnosti (pogodbe o sofinanciranju programa, 
dokazilo o brezplačnem najemu prostora ali najemu pro-
stora po cenah, ki veljajo za društva v lokalni skupnosti);

– za C programe, katerih s strani AJPES-a potrjeni 
računovodski izkazi za leto 2014 izkazujejo presežek 
odhodkov nad prihodki: s strani pristojnega organa pri-
javitelja sprejet program pokritja v naslednjih letih;

– če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen 
povsod, kjer je to predvideno. Če z njim ne posluje, na 
mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z ži-
gom.« in k prijavi priloži posebno izjavo, da ne posluje 
z žigom. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb 
povsod, kjer je to predvideno. V primeru, da prijavitelj 
ni registriran za opravljanje dejavnosti socialnega var-
stva oziroma nima statusa humanitarne organizacije 
ali statusa invalidske organizacije ali statusa društva 
v javnem interesu na področju socialnega varstva ali 
statusa društva v javnem interesu na področju družinske 
politike, predloži temeljni akt oziroma statut, iz katerega 
je razvidna njegova dejavnost ali naloge, ki jih opravlja;

– druga dokazila, s katerimi prijavitelj dokazuje svo-
je izjave v prijavi na ta razpis, kot npr. za C programe 
fotokopijo potrdila fakultete o obvezni praksi študenta 
oziroma študentov, ipd.

2. Ministrstvo bo pridobilo:
– obvestilo AJPES-a o identifikaciji izvajalca iz prve 

alineje 1. A točke II. poglavja;
– odločbo o statusu prijavitelja iz druge alineje 1. 

A točke II. poglavja;
– potrjene računovodske izkaze za leto 2014 od 

AJPES-a za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje 
C programov;

– kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu 
s področja socialnega varstva za strokovne delavce.

– dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden postopek 
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvi-
dacije in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali 
druge prisilne odločbe.

3. Prijavitelji lahko prijave dopolnjujejo oziroma 
spreminjajo do poteka roka za oddajo prijave iz IX. 
poglavja. Vse spremembe in dopolnitve prijave morajo 
biti predložene na način iz 4. točke tega poglavja z doda-
tno oznako »Dopolnitev prijave za javni razpis«.

V primeru dopolnitve le-to prijavitelji posredujejo 
na ministrstvo in na Socialno zbornico Slovenije, Kose-
ška 8, 1000 Ljub ljana.

4. Prijave je treba poslati za vsak program posebej 
v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 
1000 Ljub ljana.

Priporočljivo je, da je na ovojnici prilepljena ustre-
zno izpolnjena Priloga 1 (označitev pisemske ovojnice) 
razpisne dokumentacije. Če prijavitelj ne bo opremil pri-
jave, kot je določeno, ministrstvo ne nosi odgovornosti 
za založitev ali predčasno odprtje prijave.

Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu jasno 
označene z oznako: »Prijava – Ne odpiraj!

Javni razpis za sofinanciranje programov socialne-
ga varstva 2016

Vsebina javnega razpisa: __________ (napišite, 
pod katero vsebinsko točko javnega razpisa se prija-
vljate)

Način sofinanciranja: _______ (napišite, za kateri 
sklop sofinanciranja se prijavljate: program B ali C)«.

5. Vsak posamezni program mora biti skupaj z zah-
tevano dokumentacijo predložen v posebni kuverti. Pri-
jave z več programi v eni kuverti bodo v postopku od-
piranja izločene iz nadaljnjega postopka in prijavitelju 
vrnjene.

6. Prijave, ki bodo nepravilno označene ali predlo-
žene na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti), 
bodo izločene iz nadaljnjega postopka in neodprte vr-
njene prijavitelju.

Nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijavi-
teljem neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake 
kuverte označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega postopka oce-
njevanja bodo izločene vse prijave, ki ne bodo oddane 
na predpisanem obrazcu.

IX. Rok za oddajo prijave
Rok za oddajo prijave za C programe je 6. januar 

2016, rok za B programe je 22. januar 2016.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je za-

dnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisar-
ni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljub ljana ali če je zadnji 
dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka.

Prijave in dopolnitve prijave, ki bodo prispele ali 
bodo oddane po tem roku, bodo zavržene.

X. Odpiranje
Strokovna komisija bo z odpiranjem prispelih prijav 

za C programe začela dne 11. januarja 2016 in za B pro-
grame dne 26. januarja 2016, v sejni sobi Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
Kotnikova 28 v Ljub ljani.

Odpiranje bo javno. V primeru, da bo na javni razpis 
prispelo več kot 10 prijav za C programe in več kot 10 
prijav za B programe, odpiranje ne bo javno. Prijavitelji 
bodo o tem obveščeni na spletni strani ministrstva, ru-
brika »novice«, dan pred datumom odpiranja.

Strokovna komisija bo v roku 8 dni od zaključka 
odpiranja pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih prijave 
niso bile popolne, da prijave dopolnijo. Rok za dopolni-
tev je osem dni od prejema poziva. Poziv za dopolnitev 
prijav bo prijaviteljem posredovan po ZUP-u, na naslov 
prijavitelja, ki je naveden na hrbtni strani kuverte, s ka-
tero je prispela prijava. Prijave, ki jih prijavitelji ne bodo 
dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev prijav, bodo 
zavržene.

XI. Ocenjevanje prijav in obveščanje prijaviteljev
Strokovna komisija bo opravila strokovni pregled 

popolnih vlog in jih ocenila na podlagi pogojev in meril 
tega javnega razpisa. Če bo strokovna komisija ugoto-
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vila, da prijavljeni program ne izpolnjuje pogojev tega 
javnega razpisa, bo prijava zavrnjena.

V primeru, če bo prijavitelj zaprosil za sofinanciranje 
s strani ministrstva za manj kot 12.000,00 EUR oziroma 
bo prijava ocenjena na manj kot 12.000,00 EUR, bo 
prijava zavržena.

Strokovna komisija bo na podlagi ocenjevanja obli-
kovala predlog programov za sofinanciranje.

O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo na predlog 
strokovne komisije s sklepom odločila predstojnica mi-
nistrstva.

Sklepi o izboru so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe 
o sofinanciranju programov. V primeru, da se prijavitelj 
v roku 8 (osem) dni od prejema poziva za podpis po-
godbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil prijavo 
za pridobitev sredstev.

XII. Rok za izdajo sklepa
Predstojnik ministrstva bo izdal sklep o izbo-

ru C programov predvidoma do konca januarja 2016, 
sklep o izboru B programov pa predvidoma do konca 
marca 2016. Prijaviteljem, katerih vloga bo zavrnjena 
ali zavržena, bo predstojnica ministrstva izdala sklepe 
o zavrnitvi ali zavrženju.

Zoper navedene sklepe je dovoljena pritožba, ki jo 
je potrebno vložiti na Ministrstvo za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 
Ljub ljana, v roku osem dni od prejema sklepa. O pri-
tožbi zoper sklep o izbranem prijavitelju bo odločilo 
ministrstvo.

Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti ra-
zloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet 
pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje prijav. 
Ministrstvo bo o pritožbi odločilo s sklepom v roku 
15 dni. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi 
upravičenci.

XIII. Razpisna dokumentacija in dodatne informa-
cije

1. Prijavitelji morajo prijavo oddati na ustreznem 
obrazcu: obrazec 2016-B ali obrazec 2016-C, ki so do-
segljivi na spletni strani ministrstva (javna naročila/javni 
razpisi).

2. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom 
dobite na tel. 01/369-77-62 (Marjeta Ferlan Istinič), 
01/369-77-82 (Karmen Mitrovič), ob ponedeljkih, sredah 
in petkih od 9. do 11. ure in od 13. do 15. ure.

3. Informativno srečanje o javnem razpisu bo za vse 
prijavitelje organizirano dne 16. decembra 2015 ob 9. uri 
v Central hotelu, Miklošičeva 9, 1000 Ljub ljana.
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Priloga: označitev kuverte

 

 

Priloga 1 označitev kuverte 
 
(izpolniti, izrezati ter nalepiti na sprednjo stran kuverte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(izpolniti, izrezati ter nalepiti na hrbtno stran kuverte) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POŠILJATELJ: 

 
PRIJAVA - NE ODPIRAJ! 

»JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV 
SOCIALNEGA VARSTVA V LETU 2016« 

VSEBINA JAVNEGA RAZPISA: __________(napišite, pod katero
vsebinsko točko javnega razpisa se prijavljate)  

NAČIN SOFINANCIRANJA: _______ (napišite, za kateri sklop 
sofinanciranja se prijavljate: program B ali C) 

 
« Prejemnik 

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, 
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI 

KOTNIKOVA 28  

1000 LJUBLJANA 

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti
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 Ob-3590/15

Na podlagi Pravilnika o podeljevanju štipendij s po-
dročja kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine 
Bistrica ob Sotli, Občine Brežice, Občine Kostanjevica 
na Krki, Občine Krško, Občine Radeče in Občine Sev-
nica (Uradni list RS, št. 86 z dne 12. 11. 2015), (v na-
daljevanju: pravilnika), in Sklepa Sveta regije Posavje 
št. 66/1, z dne 28. 10. 2015, Regionalna razvojna agen-
cija Posavje objavlja

javni razpis
štipendij za študij v tujini  

za šolsko/študijsko leto 2015/2016
Namen
Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina 

Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Radeče 
in Občina Sevnica (v nadaljevanju: občine) dodeljujejo 
štipendije posameznikom, ki se usposabljajo za poklice 
v umetnosti ter na področju kulturne dediščine, da bi 
jim omogočile pridobitev ključnih kompetenc, poveča-
nja usposobljenosti ter pridobivanju dodatnih znanj in 
spretnosti kot pogoj za uspešnejše vključevanje mladih 
na trg dela. S tem se ustvarjajo pogoji za pridobivanje 
novih znanj in dostopnosti do umetnosti, spodbujanje 
raziskovanja ter ustvarjalnosti tudi na področjih, ki so 
deficitarna.

Predmet razpisa
Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Ob-

čina Krško in Občina Sevnica podeljujejo za šolsko/štu-
dijsko leto 2015/2016 štipendije za študij v tujini z javno 
veljavnostjo na področjih glasbene, intermedijske, upri-
zoritvene in vizualne umetnosti, AV kulture in konserva-
torstva-restavratorstva kulturne dediščine.

Pogoji razpisa
Za štipendije študija v tujini na umetniških smereh 

lahko zaprosijo posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje 
splošne pogoje:

– imajo status rednega študenta za polni študijski 
čas;

– se bodo izobraževali na področjih umetniških 
poklicev ter na področju kulturne dediščine skladno 
z 2. členom pravilnika;

– se prijavljajo za štipendijo za študij z javno veljav-
nostjo v tujini;

– imajo stalno bivališče na območju občin financerk 
(Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina 
Krško in Občina Sevnica);

– se je kandidat na razpis prijavil samo z eno vlogo, 
za eno smer na eni izobraževalni instituciji; v primeru, da 
vloži več vlog oziroma poda vlogo za več študijskih sme-
ri ali vlogo za isto študijsko smer na več izobraževalnih 
ustanovah, bodo vse njegove dodatne vloge zavržene;

– se ne vpisujejo ponovno v isti letnik.
Štipendija se podeljuje tudi za absolventski staž, 

vendar najdalj za eno leto.
Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnje-

vati pogoje, ki jih določa Zakon o štipendiranju.
Rok za oddajo vlog: 11. 1. 2016.
Razpis je dostopen na spletnih straneh občin finan-

cerk in na spletni strani Regionalne razvojne agencije 
Posavje: www.rra-posavje.si.

Dodatne informacije: vsa dodatna pojasnila glede 
razpisa lahko dobite na Regionalni razvojni agenciji Po-
savje, CKŽ 2, 8270 Krško; Sabina Kos, višja svetovalka, 
tel. 07/488-10-44, e-mail: sabina.kos@rra-posavje.si ali 
Nataša Šterban Bezjak, vodja službe za projektno sode-
lovanje, tel. 07/488-10-51, e-mail: natasa.sterban.bez-
jak@rra-posavje.si.

Regionalna razvojna agencija Posavje

Št. 369-1/2015-7 Ob-3558/15

Na podlagi 42. člena Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju 
ZJZP) in 12. člena Koncesijskega akta za izvajanje 
energetskega pogodbeništva (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 34/2015, 55/2015) Občina Majšperk, Majšperk 
39, 2322 Majšperk, objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za energetsko 

pogodbeništvo v objektih Občine Majšperk
1. Koncedent: Občina Majšperk, Majšperk 39, 2322 

Majšperk.
2. Predmet razpisa: izvajanje storitev energetskega 

pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja 
prihranka energije in oskrbe z energijo v objektih kon-
cedenta.

3. Objekti v lasti koncedenta, kjer se bo izvajala 
koncesija: Osnovna šola Majšperk, Osnovna šola Maj-
šperk – enota Ptujska Gora, Osnovna šola Majšperk 
– enota Stoperce, Osnovna šola Majšperk – vrtec, Kul-
turno – poslovni center Majšperk, Športni park Majšperk. 
Območje izvajanja se lahko razširi na dodatne objekte, 
ki konceptualno ustrezajo programski zasnovi projekta 
javno-zasebnega partnerstva.

4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se 
podeli za obdobje 15 let od pričetka izvajanja glavne 
storitve, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno 
z določbami koncesijskega akta. Pripravljalne storitve 
morajo biti izvedene najkasneje do 1. 6. 2016.

5. Vrsta postopka: koncedent bo izbral koncesionar-
ja ob upoštevanju določb III. poglavja ZJZP.

6. Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in zah-
tevana dokazila o njihovem izpolnjevanju: natančnejše 
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

7. Pogoji za predložitev skupne vloge: vlogo lah-
ko predloži skupina kandidatov, pri čemer mora taka 
vloga vsebovati ustrezne navedbe v obrazcu »Vloga« 
razpisne dokumentacije in sklenjeno partnersko (kon-
zorcijsko) pogodbo, ki bo stopila v veljavo v primeru iz-
bire zadevnega kandidata za koncesionarja ter vsebuje 
vse v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke. Če 
kandidat oziroma z njim povezane družbe (skladno z za-
konsko definicijo vsakokrat veljavnega Zakona o gospo-
darskih družbah) predloži(jo) več vlog, bodo vse vloge 
takšnega kandidata oziroma povezanih družb izločene 
iz postopka izbire koncesionarja. Prav tako bodo iz po-
stopka izbire koncesionarja izločene vse vloge, pri kate-
rih isti kandidat oziroma z njim povezane družbe nasto-
pajo enkrat kot samostojni kandidat, drugič pa kot eden 
od kandidatov v skupnem nastopu. Če kandidat oziroma 
z njim povezane družbe odda(jo) samostojno vlogo ali 
če kandidat oziroma z njim povezane družbe nastopa(jo) 
v skupni vlogi, takšen kandidat oziroma z njim povezane 
družbe ne sme(jo) nastopati v drugih vlogah kot podi-
zvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen 
kandidat opravil kot podizvajalec v drugi vlogi.

8. Merila: vloge kandidatov bodo ocenjene skladno 
z naslednjimi merili:

– neto sedanja vrednost prihrankov v celotni pogod-
beni dobi: maksimalno število točk 60,

– odstotek udeležbe koncedenta na zagotovljenih 
prihrankih: maksimalno število točk 30,

– število predloženih referenčnih potrdil o referenč-
nih delih, ki zajemajo glavno storitev pogodbenega za-
gotavljanja prihrankov toplotne in električne energije na 
objektih v javni lasti s skupno vrednostjo pripravljalnih 
storitev vsaj 300.000,00 EUR brez DDV in trajanjem 
pogodbene oziroma koncesijske dobe najmanj 10 let, 
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pri čemer se v merila ne štejejo tista, ki so potrebna za 
izpolnitev pogoja: maksimalno število točk 10.

9. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: 
razpisna dokumentacija je zainteresiranim sub jektom na 
voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu 
RS v sprejemni pisarni Občine Majšperk ali na spletni 
strani Občine Majšperk: www.majsperk.si. Dodatne in-
formacije v zvezi z razpisom lahko dobijo kandidati pre-
ko e-pošte: matic.sinkovec@majsperk.si.

10. Prijava na razpis: vloge kandidatov morajo biti 
pripravljene in oddane skladno z navodili iz razpisne do-
kumentacije, pri čemer se zahteva, da so vsi zahtevani 
dokumenti in priloge izpolnjene, kot to zahtevajo navo-
dila posameznega obrazca ali kot izhaja iz njihovega 
besedila. Vloga mora biti predložena v zaprti, zapečateni 
ovojnici, na kateri je nalepljen pravilno izpolnjen obrazec 
»Ovojnica«.

11. Rok za oddajo vloge: vloge morajo ne glede na 
način dostave (osebno ali po pošti) prispeti na sedež 
koncedenta najkasneje do 27. 1. 2016 do 14.30, sicer 
se bodo štele za prepozno prejete.

12. Odpiranje vlog in izdaja odločitve: javno odpi-
ranje vlog bo 27. 1. 2016 ob 15.30 na naslovu sede-
ža koncedenta. O odločitvi o izbiri koncesionarja bodo 
kandidati pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dni od 
dneva odpiranja vlog.

Občina Majšperk

Št. 2481/2015 Ob-3570/15

Komunala Radovljica, d.o.o., na podlagi 22. čle-
na Zakona o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15), 
35. do 39. člena Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Gospodarskega načrta 
za leto 2015 in sklepa kolegija družbe z dne 4. 12. 2015, 
objavlja

javni razpis
za prodajo delovnega komunalnega vozila  
z nadgradnjo z javnim zbiranjem ponudb

I. Prodajalec: Komunala Radovljica, d.o.o., Ljub-
ljanska cesta 27, 4240 Radovljica.

II. Predmet prodaje: delovno komunalno vozilo (ša-
sija s kabino) M.A.N. LC. Registrska številka: KR P8-931. 
Leto izdelave, prva registracija: 29. 5. 2001. Št. prevo-
ženih kilometrov: 288.563 km. Motor kW/ccm3: 206 kW, 
6.871 cm3. Nosilnost: 11.315 kg. Vrsta goriva: Diesel. 
Tip motorja: D0836LFL01, Euro 2. Št. šasije: WMAL88Z-
ZZ1Y080366. Pnevmatike dimenzija: 295/80//R22,5. 
Nadgradnja za odvoz smeti Riko ATRIK R3P. Kapaci-
teta: 16 m3. Starost: maj 2001. Barva: bela. Izhodiščna 
cena 5.300,00 EUR brez DDV in 6.466,00 EUR z DDV. 
Predmet prodaje se ne deli na sklope.

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

nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. Prodaja-
lec ne odgovarja za stvarne napake predmeta prodaje.

2. Ponudnik mora najkasneje do dne 24. 12. 2015 
plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % od 
navedene izhodiščne cene (brez DDV) za delovno ko-
munalno vozilo z nadgradnjo, za katerega daje ponud-
bo, in sicer 530,00 EUR. Varščino je potrebno vplačati 
na TRR prodajalca Komunala Radovljica, d.o.o., št.: 
SI56 0700 0000 0008 529, sklic: SI00 769000, ki je odprt 
pri Gorenjski banki, d.d., in fotokopijo dokazila o plačilu 
priložiti k prijavi na razpis. Varščina bo uspelemu ponu-

dniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe 
ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 
8 dni po končani izbiri.

3. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji vozila je 
15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika. 
Če izbrani ponudnik v tem roku pogodbe ne sklene, se 
šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, 
vplačano varščino pa zadrži prodajalec.

Kupnino je kupec-izbrani ponudnik dolžan plačati 
v celoti v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Rok plačila 
kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Neu-
poštevanje pogodbenega roka plačila, je razlog za ta-
kojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa 
zadrži vplačano varščino.

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

5. Ponudba mora biti obvezno izdelana na obraz-
cih iz razpisne dokumentacije. Zainteresirani ponudniki 
pridobijo razpisno dokumentacijo na spletni strani naroč-
nika: www.komunala-radovljica.si, pod rubriko: Razpisi.

6. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne 
osebe, ki v roku predložijo pravilne ponudbe. Da se bo 
ponudba štela kot pravilna, mora vsebovati:

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

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

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

– dokazilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe 
v višini 10 % izhodiščne cene, (datum vplačila varščine 
mora biti najkasneje do 24. 12. 2015),

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

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

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

enako ceno, si prodajalec pridržuje pravico, da s temi 
enakovrednimi ponudniki izvrši javno dražbo – najnižji 
znesek višanja je 100 EUR.

8. Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe bo izda-
na najpozneje v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb, 
ponudniki pa bodo o izbiri obveščeni v roku 3 dni od 
dneva odločitve.

9. Postopek javnega razpisa se bo vodil na podlagi 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,42/12,24/13 
in 10/14).

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

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

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

Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj po-
nudniki predložijo v zaprti ovojnici do 28. 12. 2015 do 
10. ure ne glede na vrsto prenosa na naslov Komunala 
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Radovljica, d.o.o., Ljub ljanska cesta 27, 4240 Rado-
vljica z oznako: »Ne odpiraj! Ponudba za javni razpis 
za prodajo delovnega komunalnega vozila«, na hrbtni 
strani ovojnice mora biti naziv in naslov ponudnika. Kot 
pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele do prej 
navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno označe-
ne ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju.

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo v sejni 
sobi Komunale Radovljica, d.o.o., Ljub ljanska cesta 27, 
Radovljica, 28. 12. 2015 ob 11. uri. Predstavniki ponu-
dnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predlo-
žiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpi-
ranju.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko intere-
senti dobijo pri Tonejc Tomažu, e-naslov: tomaz.to-
nejc@komunala-radovljica.si, tel. 04/537-01-31 in Moj-
ci Dolar, e-naslov: mojca.dolar@komunala-radovljica.si, 
04/537-01-32. Ogled vozila je možen po predhodnem 
dogovoru.

Komunala Radovljica, d.o.o.
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Št. 02-356/2015 Ob-3554/15

Svet Onkološkega inštituta na podlagi dvajsete ali-
neje 13. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda 
Onkološki inštitut Ljub ljana, razpisuje delovno mesto

generalni direktor (m/ž)
za mandatno obdobje štirih let

Kandidat za generalnega direktorja Onkološkega 
inštituta Ljub ljana mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z organizacijo, 

vodenjem in upravljanjem,
– predloži program dela in razvoja OI.
Mandat generalnega direktorja je štiri leta, po pre-

teku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dne-

va objave tega razpisa.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev je potrebno oddati v 10 dneh po objavi razpisa 
na naslov: Onkološki inštitut Ljub ljana, Kadrovska služ-
ba, Zaloška 2, 1000 Ljub ljana, s pripisom » Razpis za 
generalnega direktorja«.

Onkološki inštitut Ljub ljana

Št. 0141-12/2015/1 Ob-3571/15

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javne-
ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 
in 111/13), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 121/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 
tretjega odstavka 9. člena Sklepa o ustanovitvi javnega 
zavoda Pokrajinski arhiv v Novi Gorici (Uradni list RS, 
št. 67/03 in 2/15), Ministrstvo za kulturo objavlja javni 
razpis za delovno mesto

direktorja javnega zavoda
Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kan-
didat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izo-
brazba s specializacijo oziroma magisterijem ali izobraz-
ba, pridobljena po študijskem programu druge bolonjske 
stopnje družboslovne ali humanistične smeri;

– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju 
arhivske dejavnosti in poznavanje področja dela arhiva;

– strokovni izpit s področja arhivske dejavnosti;
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v ar-

hivu;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji 

ravni in znanje najmanj enega svetovnega jezika na 
osnovni ravni.

Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki rav-
ni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo 
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko šti-
riletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih 
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo 
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževal-
ne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja 

Razpisi delovnih mest

slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem pro-
gramu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem 
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, 
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem 
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno 
štiriletno šolo.

Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega 
jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o ak-
tivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šo-
lal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, 
srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to ma-
terni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru 
študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev 
ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini 
v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega 
jezika na dodiplomskem študiju.

Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja sve-
tovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem 
izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji 
(šola tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokov-
nih srečanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem 
srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), 
iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz 
svetovnega jezika uspešno zaključeno oziroma dru-
gim ustreznim dokazilom, ki izkazuje znanje svetov-
nega jezika.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja arhiva v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega 
programa in smer izobrazbe ter datum zaključka štu-
dija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje naslednjih pogojev:

– zahtevane delovne izkušnje,
– poznavanje področja dela arhiva,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela 

v arhivu
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziro-

ma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat 
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela 
ter opis dela);

– izjavo o izpolnjevanju pogoja opravljenega stro-
kovnega izpita s področja arhivske dejavnosti;

– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja 
slovenščine;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraže-
vanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo 
znanje pridobljeno;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izo-
braževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je 
bilo znanje pridobljeno.

Ministrica za kulturo bo izbranega kandidata, 
po predhodnem mnenju sveta javnega zavoda ime-
novala za direktorja javnega zavoda za obdobje petih 
let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za 
določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda Po-
krajinski arhiv v Novi Gorici.
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O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pri-
pisom »Javni razpis – direktor – Pokrajinski arhiv v Novi 
Gorici« v enaindvajsetih dneh po objavi javnega raz-
pisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 
1000 Ljub ljana ali na elektronski naslov ministrstva: 
gp.mk@gov.si.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi 
z javnim razpisom je Tjaša Cvetkovič, tel. 01/369-58-77, 
elektronski naslov: tjasa.cvetkovic@gov.si.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Ministrstvo za kulturo
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 Ob-3585/15

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
(MIZŠ) na podlagi Proračuna Republike Slovenije za 
leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13 in 14/15), Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2014 in 2015 (ZIPRS1415, Uradni list RS, št. 101/13, 
9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14, 
95/14 – ZUJF-C, 14/15, 46/15, 55/15), razpisa General-
nega direktorata za komunikacijska omrežja, vsebine in 
tehnologijo Evropske Komisije za zbiranje predlogov za 
financiranje projektov, ki so namenjeni izvajanju splošnih 
storitev za zagotavljanje varnejšega interneta »Generič-
ne storitve varnejšega interneta (CEF-TC-2015-1)«, (Iz-
vedbeni sklep Komisije C(2014) 9490), (2015/C/362/09), 
Uradni list Evropske Unije (C362/16), objavlja

javni poziv
za izdajo pisma o nameri prijaviteljem na razpis 

Generalnega direktorata za komunikacijska 
omrežja, vsebino in tehnologijo Evropske komisije 

za zbiranje predlogov za dodelitev nepovratnih 
sredstev projektom v skladu s prednostnimi 

nalogami in cilji, določenimi v delovnem 
programu za leto 2015 na področju vseevropskih 
telekomunikacijskih omrežij v okviru instrumenta 

za povezovanje Evrope za obdobje 2014–2020: 
CEF-TC-2015-1 »Generične storitve varnejšega 

interneta«
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Mini-

strstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ma-
sarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana, tel. 01/400-52-00, 
faks 01/400-53-21, http://www.mizs.gov.si/, e-pošta: 
gp.mizs@gov.si.

2. Predmet javnega poziva:
a) Predmet
V skladu z določbami Zakona o državni upravi 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport opravlja 
naloge na področjih predšolske vzgoje, osnovnega, 
srednjega, višjega in visokega šolstva, izobraževanja 
odraslih, znanosti, raziskovanja, športa, informacijske 
družbe in elektronskih komunikacij. Izvajanje progra-
mov na področju informacijske družbe koordinira Di-
rektorat za informacijsko družbo, ki v tej vlogi spre-
mlja izvajanje Evropske digitalne agende v Sloveniji. 
Direktorat za informacijsko družbo med drugim skrbi 
za koordinacijo aktivnosti na področju zagotavljanja 
varnejšega interneta za otroke in takšne aktivnosti tudi 
(so)financira.

Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, 
vsebine in tehnologijo Evropske Komisije je 31. 10. 
2015 v Uradnem listu Evropske Unije (C362/16) objavil 
razpis za zbiranje predlogov za dodelitev nepovratnih 
sredstev projektom v skladu s prednostnimi nalogami 
in cilji, določenimi v delovnem programu za leto 2015 
na področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij 
v okviru instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 
2014–2020: CEF-TC-2015-1 »Generične storitve varnej-
šega interneta«. Celotna razpisna dokumentacija se na-
haja na spletni strani https://ec.europa.eu/inea/en/con-
necting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2015-
-cef-telecom-call-safer-internet-2015-cef-tc-1

Druge objave

Splošni cilj javnega povabila je vzpostavitev in na-
daljnje sofinanciranje generičnih storitev – nacional-
nih platform s področja varnejšega interneta, kot so 
opredeljene v samem razpisu« CEF-TC-2015-1: Ge-
nerične storitve varnejšega interneta« na straneh 1-3. 
Celotno besedilo razpisa je na voljo prek povezave: 
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2015_ceftele-
com_call-text_safer_internet_final_301015_for_publi-
cation.pdf

Glavni namen je nadaljnja podpora nacionalnim 
generičnim storitvam s področja varnejšega interneta, 
ki bodo omogočale delovanje:

– Centra za osveščanje otrok, njihovih staršev ter 
učiteljev o prijazni in varni rabi interneta, ki bo na podlagi 
izboljšanih repozitorijev digitalnih gradiv omogočal ra-
zvoj in adaptacijo specifičnih storitev in gradiv za osve-
ščanje v sodelovanju z ostalimi nacionalnimi deležniki 
(šolami, industrijo).

– Linijo za pomoč, t.j. telefonsko številko za klic 
v stiski, kjer se lahko staršem in otrokom svetuje, kaj 
storiti v primeru škodljivega stika (zapeljevanja otrok, 
spletne zlorabe), škodljivega vedenja (ustrahovanja, 
sovražnega govora, sekstinga) ter škodljivih spletnih 
vsebin.

– Spletno prijavno točko za prijavo nelegalnih sple-
tnih posnetkov spolnih zlorab otrok, in, po potrebi, za 
prijavo rasističih in ksenofobnih spletnih vsebin.

Kot je pojasnjeno v besedilu razpisa (na 
9. in 10. strani dokumenta, ki je dosegljiv na: 
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2015_ceftele-
com_call-text_safer_internet_final_301015_for_publi-
cation.pdf)

Evropska Komisija sofinancira projekte generičnih 
storitev – nacionalnih platform s področja varnejšega 
interneta, v višini do 50 % upravičenih stroškov za ob-
dobje 30 mesecev.

Z namenom večjega črpanja sredstev, ki so na voljo 
skozi instrument za povezovanje Evrope, ter za zagoto-
vitev delovanja nacionalne platforme za varnejši inter-
net, želi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
z javnim pozivom in upoštevanjem načel nediskrimina-
tornosti in transparentnosti sofinancirati najuspešnejšo 
slovensko prijavo na EU razpis za nacionalne platforme 
za varnejši internet.

Ministrstvo bo projekt sofinanciralo v obdobju 
od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2018, in sicer v višini do 
340.000,00 EUR.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo 
posameznim prijaviteljem oziroma konzorcijem prijavi-
teljev na javni razpis Evropske Komisije izdalo pismo 
o nameri, ki je eden od pogojev za popolno prijavo.

Do koriščenja sredstev Ministrstva za izobraževa-
nje, znanost in šport bo upravičen samo tisti posamezni 
prijavitelj oziroma konzorcij prijaviteljev, ki bo izbran in 
najbolje ocenjen s strani Evropske komisije.

b) Pogoji
Na javni poziv se lahko prijavijo vsi pravni sub jekti.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pri-

čakuje od prijavitelja, da bo predložil osnutek programa 
in planiranih aktivnosti, ki je obvezna priloga zaprosila 
za pismo o nameri, ki ga Ministrstvo za izobraževanje, 



Stran 2126 / Št. 97 / 11. 12. 2015 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

znanost in šport izda za prijavo na javni poziv Evropske 
Komisije.

Prav tako morajo prijavitelji ob predložitvi zaprosila 
obvezno posredovati tudi ustrezno izpolnjen obrazec 
A2.3. (obrazec je potrebno predhodno izpolniti skozi 
spletni prijavni sistem TenTEC in ga nato natisniti), po 
enega za vsakega člana konzorcija, v primeru, da pro-
jekt sestavlja konzorcij večih partnerjev. Natančna na-
vodila, kako izpolniti ta obrazec, se nahajajo v navodilih 
za prijavitelje (CEF Telecom 2015 Calls for proposals, 
Guide for Applicants) na https://ec.europa.eu/inea/si-
tes/inea/files/2015_guide_for_applicants_cef_telecom_
superfinal_301015.pdf.

Izpolnjen, ustrezno podpisan in ožigosan obrazec 
A2.3, s katerim prijavitelji potrjujejo podporo države pri-
javi projekta, je eden izmed osnovnih pogojev za uspe-
šno prijavo projekta. Projekt, ki tega pogoja ne bo izpol-
njeval, bo avtomatično izločen iz nadaljnjih postopkov 
evalvacije (glej str. 5 v besedilu razpisa).

3. Določitev obdobja, v katerem morajo biti pora-
bljena dodeljena sredstva: sredstva bodo na voljo na 
proračunski postavki 769210 (Informacijska varnost) 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport glede 
na razpoložljiva sredstva proračuna za leto 2016, 2017 
in 2018.

4. Rok, do katerega mora biti predloženo zaprosilo 
za pismo o nameri in sestava zaprosila

a) Rok za predložitev zaprosila:
Zaprosila morajo dospeti v vložišče Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 
1000 Ljub ljana, najpozneje do 5. 1. 2016, do 14. ure, 
ne glede na način dostave (s priporočeno pošiljko ali 
osebno).

b) Sestava zaprosila:
V zaprosilu mora biti predstavljen osnutek progra-

ma in planiranih aktivnosti, navedeni morebitni partnerji 
v primeru, da je prijavitelj konzorcij, ter finančni in drugi 
(npr. prostori, oprema) vložki v projekt. Obvezna prilo-
ga je tudi izpolnjen in ustrezno podpisan in ožigosan 
obrazec A2.3. V zaprosilu mora biti izjava, da se bo 
prijavitelj oziroma konzorcij prijaviteljev prijavil na razpis 
Evropske Komisije za zbiranje predlogov za dodelitev 
nepovratnih sredstev projektom v skladu s prednostni-
mi nalogami in cilji, določenimi v delovnem programu 
za leto 2015 na področju vseevropskih telekomunika-
cijskih omrežij v okviru instrumenta za povezovanje 
Evrope za obdobje 2014–2020: CEF-TC-2015-1 »Ge-
nerične storitve varnejšega interneta«, v skladu z raz-
pisno dokumentacijo, ki je na voljo na spletni strani 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facili-
ty/cef-telecom/apply-funding/2015-cef-telecom-call-sa-
fer-internet-2015-cef-tc-1

5. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki pre-
jeli pismo o nameri: prijavitelj ali konzorcij prijaviteljev, ki 
bo zaprosil za pismo o nameri skladno z določbami jav-
nega poziva, bo pismo o nameri prejel v roku 7 delovnih 
dni od preteka roka za predložitev zaprosila. Neveljavna 
zaprosila (nepravilno sestavljena in nepravočasno pri-
spela) ne bodo obravnavana.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 705-2/2015 Ob-3573/15

Na podlagi drugega odstavka 86. člena Zakona 
o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB4, 45/08, 
96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 
63/13 in 17/15; v nadaljevanju: ZS) Ministrstvo za pra-
vosodje objavlja

javni poziv
k predložitvi vlog za imenovanje

1. sodnih izvedencev na naslednjih področjih in 
podpodročjih:

psihologija – klinična psihologija otrok mladostni-
kov,

psihologija – klinična psihologija odraslih,
psihologija – klinična psihologija – starševstvo in 

skrbništvo,
psihologija – klinična nevropsihologija odraslih,
psihologija – klinična nevropsihologija otrok in mla-

dostnikov,
psihologija – preiskovalna psihologija,
medicina – psihiatrija,
medicina – otroška in mladostniška psihiatrija,
medicina – nevrologija,
medicina – medicina dela, prometa in športa,
medicina – oftalmologija,
vojaška in obramboslovna stroka – vojaška stroka 

– uporaba vojaške sile,
zavarovalništvo – aktuarstvo in aktuarski izračuni,
varovanje – fizično in tehnično varovanje,
veterinarstvo – veterinarstvo splošno,
metalurgija,
kemija – kemijska tehnologija,
telekomunikacije – telekomunikacije,
ribolov – sladkovodni ribolov,
računalništvo in informatika – računalniška forenzika,
arhitektura – urbanizem,
motorna vozila – avtomobilska stroka,
promet – raziskave prometnih nezgod,
pomorstvo – plovila,
šport – smučanje splošno.
2. sodnih tolmačev za naslednje jezike:
kurdski jezik,
sirski jezik,
urdu jezik,
wolof jezik,
somalijski jezik,
pashtunski jezik,
litvanski jezik,
latvijski jezik,
estonski jezik,
romunski jezik,
srbski jezik,
albanski jezik,
nemški jezik,
angleški jezik,
beloruski jezik,
ukrajinski jezik,
moldavski jezik,
flamski jezik,
romski jezik,
japonski jezik,
nizozemski jezik,
turški jezik,
finski jezik,
švedski jezik.
Pogoji za imenovanje:
Za sodnega izvedenca je lahko imenovan, kdor iz-

polnjuje pogoje prvega odstavka 87. člena ZS:
1. je državljan Republike Slovenije ali države čla-

nice Evropske unije ali države članice Evropskega go-
spodarskega prostora in aktivno obvlada slovenski jezik,

2. je poslovno sposoben,
3. je osebnostno primeren,
4. ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo 

dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, zaradi kate-
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rega bi bil moralno neprimeren za opravljanje izveden-
skega dela, ker bi to lahko škodovalo nepristranskemu 
ali strokovnemu opravljanju njegovega dela ali ugledu 
sodišča,

5. ima univerzitetno izobrazbo ali končan magistr-
ski študijski program in ima ustrezno strokovno znanje 
ter praktične sposobnosti in izkušnje za določeno vrsto 
izvedenskega dela,

6. ima šest let delovnih izkušenj s področja, na ka-
terem želi opravljati izvedensko delo,

7. ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim 
izvedeništvom.

Za sodnega tolmača je lahko imenovan, kdor je 
poleg izpolnjevanja pogojev iz 1. do 5. točke prvega 
odstavka 87. člena v povezavi z 92. členom ZS tudi 
uspešno opravil preizkus znanja za sodnega tolmača.

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

Ministrstvo za pravosodje bo z dnem objave jav-
nega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije in 
na svoji spletni strani http://www.mp.gov.si/si/o_ministr-
stvu/javne_objave/ objavilo obrazca vloge za imenova-
nje za sodne izvedence in sodne tolmače. Kandidati za 
sodne izvedence in sodne tolmače se prijavijo z obja-
vljenima obrazcema.

Vloge kandidatov za imenovanje sodnih izvedencev 
in sodnih tolmačev sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Župančičeva 3, 1000 Ljub ljana.

Rok za vložitev vloge: 30 dni po objavi javnega 
poziva.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 478-0036/2015 Ob-3584/15

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ura-
dni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11) in skladno z Letnim načrtom ravnanja 
s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 2015, 
objavljamo

2. javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Prodajalec je Občina Komenda, Zajčeva 
cesta 23, tel. 01/72-47-400, faks 01/83-41-323, e-mail: 
obcina.komenda@siol.net.

2. Predmet prodaje so nezazidana stavbna ze-
mljišča parc. št. 1420* (4000 m2), 1425* (7782 m2) 
in 1424* (2697 m2), vse k. o. 1906 Suhadole (*op.: 
zemljišča s temi parcelnimi številkami so oblikovana 
s pogodbeno komasacijo, ki je v postopku podpisova-
nja). Zemljišča so v območju opuščene gramoznice, 
delno zasute z inertnimi odpadki. Območje se ureja 
z Odlokom o OPPN območja 03 – gramoznica (Ura-
dne objave Glasila Občine Komenda št. 09/09, 02/11). 
Zemljišče je delno že komunalno urejeno, v OPPN pa 
je načrtovana celovita komunalna ureditev območja. 
Za gradnjo infrastrukture bo s kupcem predvidoma 
podpisana ustrezna pogodba o opremljanju, po kate-
ri bodo v zameno za plačilo komunalnega prispevka 
(brez minulih vlaganj) investitorji (kupci) to infrastruk-
turo zgradili sami in jo po pridobitvi uporabnega do-
voljenja predali občini. Po predhodnem dogovoru je 
možen ogled zemljišč in razpoložljive dokumentacije. 
Prodaja se vrši po načelu »videno – kupljeno«. Kasnej-
še reklamacije niso možne, niti ni možno uveljavljanje 
morebitnih skritih napak.

3. Izklicna cena znaša 70 €/m2 zemljišča. V ceno 
niso vštete davščine, ki jih plača kupec. V ceno ni 
vštet komunalni prispevek, ki ga bo investitor oziroma 
kupec pred izdajo gradbenega dovoljenja predvidoma 
poravnal na način, opisan v predhodni točki. Skupaj 
s ponudbo mora kupec predložiti dokazilo o plačilu var-
ščine v višini 10 % ponujene cene. Varščina se šteje 
v kupnino, neuspešnim kupcem pa se v petnajstih dneh 
po odpiranju ponudb brezobrestno vrne. Merilo za izbor 
najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena 
za m2 zemljišča, ki pa ne more biti nižja od izklicne. 
Izklicna cena se lahko dviga v intervalih po minimalno 
1 €/m2. Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezno 
parcelo ali za več parcel, pri čemer ima ob enaki ponu-
jeni ceni prednost interesent, ki kupuje več parcel. Če 
bo več ponudnikov oddalo enakovredne ponudbe, bo 
prodajalec z njimi izvedel dodatna pogajanja.

4. Pisne ponudbe v zapečateni ovojnici z oznako 
ponudnika in pripisom »Ponudba nakup zemljišč – Ne 
odpiraj« se lahko oddajo do 22. 12. 2015 do 10. ure, 
v tajništvu Občine Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komen-
da. Če bo ponudba oddana po pošti, se za pravočasno 
šteje ponudba s poštnim žigom najkasneje 21. 12. 2015. 
Ponudbe lahko posredujejo državljani RS in EU ter 
pravne osebe s sedežem v RS in EU. Ponudba mora 
vsebovati naslednje podatke in listine:

– naziv ponudnika (za fizične osebe: ime in priimek, 
naslov stalnega bivališča, telefon, e-mail, EMŠO, DŠ 
in TRR ter fotokopijo osebnega dokumenta; za prav-
ne osebe: naziv in sedež, telefon, e-mail, MŠ, DŠ in 
TRR ter navedbo zakonitega zastopnika – podpisnika 
pogodbe),

– predmet ponudbe in ponujena cena (jasno mora 
biti izraženo, za katere parcele je kupec zainteresiran in 
ponujena cena za 1 m2 zemljišča),

– pravne osebe priložijo največ mesec dni star izpis 
iz sodnega/poslovnega registra, iz katerega je razvidno, 
da imajo sedež v RS oziroma EU,

– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list, 
ki ga izda DURS,

– dokazilo o vplačilu varščine na TRR Občine Ko-
menda, št. 01100-0100002366, z navedbo »Ponudba 
za nakup zemljišč – varščina« (s plačilom varščine se 
šteje, da ponudnik pristaja na vse pogoje, določene 
v tem razpisu),

5. Ponudnik lahko ponudbo umakne ali dopolni 
do roka za sprejem ponudbe. Če ponudnik ponudbo 
umakne, se varščina ne vrne. Ponudniki nosijo stroške 
priprave in oddaje ponudbe. Veljavnost ponudbe je vsaj 
30 dni od roka za oddajo.

6. Javno odpiranje ponudb bo 22. 12. 2015 ob 
11. uri, v prostorih Občine Komenda. Ponudbe se bodo 
obravnavale skladno s 37. členom Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 
Prisotni predstavniki ponudnikov se morajo pred odpi-
ranjem ponudb izkazati s pooblastilom. Pravočasno pri-
spele ponudbe bo obravnavala komisija, ki jo bo imeno-
val župan Občine Komenda. Komisija bo svoje odločitve 
ponudnikom pisno sporočila v osmih dneh po odpiranju.

7. Z izbranim ponudnikom bo v petnajstih dneh po 
prejemu pisnega sporočila sklenjena kupoprodajna po-
godba. Celotna kupnina se plača na prodajalčev TRR 
v tridesetih dneh po podpisu pogodbe. Možno je tudi 
obročno plačilo, pri čemer se kupljene nepremičnine 
v zemljiško knjigo na ime kupca lahko vpišejo šele po 
plačilu celotne kupnine. Če ponudnik podpis pogodbe 
zavrne, se varščina ne vrača.

8. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi kupoprodajne 
pogodbe in lahko vse do podpisa te pogodbe brez od-
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škodnine ali odškodninske odgovornosti ustavi posto-
pek prodaje nepremičnin. V tem primeru se varščina 
brez obresti kupcem vrne v petnajstih dneh po odločitvi 
o ustavitvi postopka, vendar najkasneje v tridesetih dneh 
po odpiranju ponudb.

9. Kupci lahko morebitna dodatna vprašanja v zvezi 
z razpisom pošljejo na kupčev e-mail še pet dni po ob-
javi razpisa v Uradnem listu RS. Pisni odgovor lahko po 
e-mailu pričakujejo naslednji delovni dan po zastavlje-
nem vprašanju. Javni razpis se objavi v Uradnem listu 
RS, na oglasni deski Občine Komenda ter na njenih 
spletnih straneh.

Občina Komenda

 Ob-3606/15

Na podlagi prvega odstavka 16. člena Zakona o 
fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15) Vlada Re-
publike Slovenije objavlja spremembo

javnega poziva
za ponovni javni poziv za zbiranje prijav  

možnih kandidatov za predsednika  
in dva člana Fiskalnega sveta,

ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 87/15 z 
dne 13. 11. 2015, Ob-3415/15.

Peti odstavek javnega poziva se spremeni tako, 
da se glasi:

»Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z ži-
vljenjepisom in zahtevanimi izjavami do vključno 10. ja-
nuarja 2016 na naslov: Ministrstvo za finance, Kadro-
vska služba, p.p. 644, 1001 Ljubljana, z označbo »za 
ponovni javni poziv št. 110-62/2015 za predsednika in 
dva člana Fiskalnega sveta« ali na elektronski naslov: 
gp.mf@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena 
z elektronskim podpisom«.

Spremenjen rok za prijavo velja za vse vloge, pri-
spele po objavi spremembe v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Vlada Republike Slovenije
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 Ob-3593/15

Izdajatelj Dnevnik, družba medijskih vsebin, d.d., 
Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljub ljana z dnem 1. 12. 2015 
preneha izdajati medij IN.

Objave po Zakonu o medijih
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SV 1755/2015 Ob-3594/15

Popravek
Na podlagi notarskega zapisa sporazuma o zava-

rovanju denarne terjatve opr. št. SV 1755/2015 z dne 
5. 11. 2015, objavljeno besedilo v Uradnem listu RS, 
št. 87/2015, pod številko Ob-3389/15, se dopolni z iz-
padlim delom glede opisa nepremičnine, ki glasi: ne-
premičnina, ki še ni vpisana kot etažna lastnina v ze-
mljiški knjigi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 
in predstavlja enosobno stanovanje številka 9, v veli-
kosti 42,36 m2, s kletno shrambo številka 9, v izmeri 
3,75 m2, v večstanovanjski stavbi številka 44, na naslovu 
Gledališka ulica 8, 2000 Maribor, ležeči na parceli šte-
vilka 1281/6 katastrska občina Maribor-Grad oziroma ID 
znak 657-44-16.

SV 1851/2015 Ob-3595/15

Popravek
Na podlagi notarskega zapisa sporazuma o zava-

rovanju denarne terjatve opr. št. SV 1851/2015 z dne 
20. 11. 2015, objavljeno besedilo v Uradnem listu RS, 
št. 90/2015, pod številko Ob-3498/15, se dopolni z iz-
padlim delom glede opisa nepremičnine, ki glasi: ne-
premičnina, ki še ni vpisana kot etažna lastnina v ze-
mljiški knjigi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije 
in predstavlja stanovanje z ID znakom 678-169-334, 
ki v naravi predstavlja stanovanje številka 334, v 7. 
nadstropju v večstanovanjski stavbi številka 169, na 
naslovu Kardeljeva cesta 80, 2000 Maribor, v velikosti 
82,60 m2, in ki leži na parceli številka 431/0, katastrska 
občina 678 Spodnje Radvanje (ID 4333147) oziroma ID 
znak 678-431/0-0.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

VL 77967/2015 Os-3528/15

V izvršilni zadevi upnika Kommunio podjetje za trgo-
vino, inženiring in storitve d.o.o., Metelkova ulica 7B, Ljub-
ljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Vesna Bratuša, 
odvetniške storitve, d.o.o., Črtomirova ulica 11, Maribor, 
zoper dolžnika Dejana Lenc, Kardeljeva cesta 80, Maribor, 
zaradi izterjave 1.026,11 EUR s pp, se na podlagi sklepa 
o izvršbi, opr. št. VL 77967/2015 z dne 30. 6. 2015 zarubi 
nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo: dvoinpol-
sobno stanovanje št. 23, v IV. nadstropju stanovanjskega 
bloka v Mariboru, na naslovu Kardeljeva cesta 80, 2000 
Maribor, stoječ na parc. št. 84, k.o. Spodnje Radvanje, 
v skupni izmeri 70,10 m2 in pripadajočem kletnem prostoru 
– shrambi, v izmeri 1,80 m2, last dolžnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 27. 11. 2015

0088 In 248/2005 Os-3444/15

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na 
Ptuju, opr. št. In 248/2005 z dne 19. 1. 2006, je bila 
v izvršilni zadevi upnika Stanovanjski sklad Republike 
Slovenije, Poljanska cesta 31, Ljub ljana, ki ga zastopa 
odvetnica Špela Plešec, Dunajska 21, Ljub ljana, proti 
dolžniku Marjanu Černivec, Ul. 5. prekomorske brigade 
6, Ptuj, zaradi 1.491,68 EUR s pp, po izvršitelju Bojanu 
Erlaču zarubljena naslednja nepremičnina na naslovu 
Ul. 5. Prekomorske 6, Ptuj, stanovanje št. 12, v tretjem 
nadstropju, v velikosti 68,86 m2.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 13. 11. 2015

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

VL 38788/2015 Os-3341/15

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je v izvršilni zade-
vi upnika Hranilnica in posojilnica Vipava d.d., Glavni 
trg 15, Vipava, ki ga zastopa zak. zast. Dušan Grli-
ca, Podgrajska ulica 14, Ilirska Bistrica, po Matej Bre-
celj, Žapuže 29, Ajdovščina, proti dolžnici Ester Mr-
šnik, Adamičeva ulica 1, Ilirska Bistrica, zaradi izterjave 
11.960,81 EUR, sklenilo:

dolžnici Ester Mršnik, roj. 18. 7. 1967, sedaj nezna-
nega prebivališča, prej Adamičeva ulica 1, Ilirska Bistri-
ca, se postavi začasni zastopnik odvetnik Rok Jenko, 
Gubčeva ulica 7, 6250 Ilirska Bistrica.

Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je 
postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zasto-
pnika od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dol-
žnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 23. 9. 2015

Objave sodišč

IV P 422/2015 Os-3472/15

Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici Ro-
mani Čemažar v pravdni zadevi tožeče stranke Jasmine 
Mešinović, Ulica Draga Brezarja 24, Kranj, ki jo zastopa 
Željko Batinič, odvetnik iz Kranja, zoper toženo stranko 
Jeton Demaj, brez stalnega ali začasnega prebivališča, 
zaradi razveze zakonske zveze, na podlagi 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), Jetonu 
Demaju, z neznanim prebivališčem, postavilo začasnega 
zastopnika odvetnika Jaka Šarabon, Glavni trg 20, Kranj.

Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je po-
stavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.

Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od 
dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stran-
ka ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ za socialne zadeve ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 8. 10. 2015

1913 I 2552/2014 Os-3150/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi upni-
ka Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Repu-
blike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljub ljana, proti dol-
žniku Viktorju Stanetu Klemen, Streliška ulica 34, Ljub-
ljana, zaradi izterjave nadomestila preživnine, sklenilo:

dolžniku Viktorju Stanetu Klemen, se na podlagi 
82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik To-
maž Jevnikar, Trg osvobodilne fronte 13, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal, dokler dol-
žnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 29. 9. 2015

VL 27541/2015 Os-3413/15

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 dolžniku Šejla 
Macanović, Polje, cesta XII 2, Ljub ljana - Polje, ki ga 
zastopa zak. zast. Šikovec Ušaj Lucija – odvetnica, Šte-
fanova ulica 3, Ljub ljana, zaradi izterjave 1.106,98 EUR, 
sklenilo:

Začasnega zastopnika odvetnika Martin Šafar, Re-
sljeva 25, Ljub ljana se razreši.

Za začasnega zastopnika se dolžniku Šejla Maca-
nović postavi odvetnico Lucija Šikovec - Ušaj, Štefanova 
3, Ljub ljana.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 12. 10. 2015

P 2382/2015 Os-3420/15

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po okrožni sodnici 
Alenki Klemenčič, v pravdni zadevi tožeče stranke Eve 
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Beltram Pušaver, Črtomirova 21, Ljub ljana, zoper tože-
no stranko Avni Kastrati, Kosovo, dejansko bivališče ne-
znano, ki ga zastopa začasna zastopnica Maja Škorič, 
odvetnica v Ljub ljani, zaradi razveze zakonske zveze, 
o postavitvi začasnega zastopnika toženi stranki, dne 
3. 11. 2015, sklenilo:

za začasno zastopnico tožene stranke se imenuje 
odvetnica Maja Škorič, Dalmatinova 11, Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 3. 11. 2015

VL 158147/2014 Os-3499/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni odde-
lek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: 
Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska 
cesta 134b, Ljub ljana, ki ga zastopa odv. Alenka Čeh 
Gerečnik, P.P. 1234, Maribor, proti dolžniku Stojanu 
Jorgaćević, Obala 114B, Portorož – Portorose, zaradi 
izterjave 985,73 EUR, sklenilo:

dolžniku Stojanu Jorgaćević, Obala 114B, Porto-
rož - Portorose, 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. Bojan 
Starčič, Bernardinska reber 8, Portorož.

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 23. 11. 2015

Oklici dedičem

D 149/2015 Os-3604/15

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski 
postopek po dne 2. 8. 2015 umrlem Francu Žgurju, sinu 
Antona, roj. 20. 9. 1929, upokojencu iz Podnanosa 65, 
državljanu Republike Slovenije.

Za dedovanje po zapustniku pridejo v poštev pred-
vsem dediči III. dednega reda. Ker pa se ne ve ali je kaj 
teh ali drugih dedičev, ki bi prišli v poštev za dedovanje 
po zapustniku, sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine, da se priglasijo naslovnemu sodi-
šču v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem 
listu RS, na oglasni deski tega sodišča in na oglasni 
deski KS Podnanos.

Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo za-
puščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Za-
kona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 8. 12. 2015

D 19/2015 Os-3417/15

Zapuščinska zadeva po pokojnem Ilšinović Marku, 
roj. 3. 6. 1953, nazadnje stanujočem v Hrvatinih 163, 
Ankaran, ki je umrl dne 15. 12. 2009.

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 tega 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 9. 11. 2015

D 181/2013 Os-3459/15

Ivan Bembič, pok. Gregorja iz Topolovca, Močunigi 
20, je dne 10. 4. 1946 umrl in ni zapustil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču ali skrbnici v enem letu od objave 
tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave tega 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 209a, Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 16. 11. 2015

II D 890/2014 Os-3345/15

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je pod opr. št. II 
D 890/2014 v teku zapuščinski postopek po pok. Karlu 
Feliksu, roj. 21. 12. 1959, umrlem 6. 2. 2013, nazadnje 
stan. 2115 Washington Avenue, Florida,US 33139-1880 
Miami, ZDA.

Po podatkih, s katerimi sodišče razpolaga, zapu-
stnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo zakonito de-
dovanje. Dediča prvega dednega reda sta se dedovanju 
po zapustniku odpovedala, morebitni dediči drugega 
oziroma tretjega dednega reda sodišču niso poznani.

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedo-
vanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne na podlagi zakona, 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 26. 10. 2015

II D 452/2014 Os-3288/15

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Mariboru, po dne 14. 2. 2014 umrlem Mirku 
Flucherju, rojen 1. 10. 1930, nazadnje stanujoč Vršnik 
3e, je sodišče ugotovilo, da naj bi zapustnik imel sina 
Mirka Flucherja, rojen 25. 5. 1950 v Mariboru, vendar 
sodišče ne razpolaga z njegovim naslovom.

Sodišče zato poziva zap. sina Mirka Flucherja ter 
vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se 
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica, 
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 8. 2015

II D 1485/2015 Os-3315/15

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Mariboru, po dne 1. 11. 1958 umrli Elizabeti 
Fluher, rojena 10. 11. 1881, vdova, državljanka FLRJ, 
nazadnje stanujoča Štrihovec 42, Šentilj v Slovenskih 
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goricah, je sodišče ugotovilo, da je zapustnica imela hči 
Marijo Partlič (roj. Fluher), roj. 8. 12. 1913, ki pa je dne 
26. 3. 1998 umrla, sodišču pa ni znano ali je zapustila 
potomce.

Sodišče zato poziva dediče II. in III. dednega reda 
ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se 
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica, 
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 10. 2015

II D 1156/2015 Os-3316/15

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Mariboru, po dne 26. 3. 1998 umrli Mariji Par-
tlič (roj. Fluher), hčeri Ludevika, roj. 8. 12. 1913, drž. 
RS, razvezani, nazadnje stanujoči Štrihovec 42, Šentilj 
v Slovenskih goricah, sodišče ne razpolaga s podatki 
o morebitnih zakonitih dedičih.

Sodišče zato poziva dediče II. in III. dednega reda 
ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se 
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica, 
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 10. 2015

Oklici o začetku postopka odvzema 
premoženja nezakonitega izvora

P 2722/2015 Os-3575/15

Okrožno sodišče v Ljub ljani je dne 25. 11. 2015 
prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premože-
nja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno števil-
ko P 2722/2015. Predmet tožbe je odvzem premoženja 
nezakonitega izvora. V 1. točki tožbenega zahtevka 
se predlaga, da se ugotovi, da so nepremičnine: ID 
znak 1775-472/8-0, ki v naravi predstavlja zemljiško 
parcelo št. 472/8, k.o. 1775 – Sostro, do celote (1/1), 
ID znak 1775-472/9-0, ki v naravi predstavlja zemljiško 
parcelo št. 472/9, k.o. 1775 – Sostro, do celote (1/1), ID 
znak 1775-472/10-0, ki v naravi predstavlja zemljiško 
parcelo št. 472/10, k.o. 1775 – Sostro, do celote (1/1), 
ID znak 1775-472/11-0, ki v naravi predstavlja zemlji-
ško parcelo št. 472/11, k.o. 1775 – Sostro, do celote 
(1/1), ID znak 1775-472/12-0, ki v naravi predstavlja 
zemljiško parcelo št. 472/12, k.o. 1775 – Sostro, do 
celote (1/1), ID znak 1775-472/13-0, ki v naravi pred-
stavlja zemljiško parcelo št. 472/13, k.o. 1775 – Sostro, 
do celote (1/1), ID znak 1775-472/14-0, ki v nara-
vi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/14, k.o. 1775 
– Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-472/15-0, ki 
v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/15, k.o. 
1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-472/16-0, 
ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/16, k.o. 
1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-472/17-0, 
ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/17, k.o. 
1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-472/18-0, 
ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/18, k.o. 
1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-472/19-0, 
ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/19, k.o. 

1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-472/20-0, 
ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/20, k.o. 
1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-472/21-0, 
ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/21, k.o. 
1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-472/22-0, 
ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/22, k.o. 
1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-472/23-0, 
ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/23, k.o. 
1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-472/24-0, 
ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/24, k.o. 
1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-472/25-0, 
ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/25, k.o. 
1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-472/26-0, 
ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/26, k.o. 
1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-472/4-0, 
ki v naravi predstavlja zemljiško parcelo št. 472/4, k.o. 
1775 – Sostro, do 15/44, ID znak 1775-1517, ki v na-
ravi predstavlja stavbo št. 1517, k.o. 1775 – Sostro, do 
celote (1/1), ID znak 1775-1517-1, ki v naravi predsta-
vlja posamezni del stavbe št. 1 v stavbi št. 1517, k.o. 
1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-1517-2, ki 
v naravi predstavlja posamezni del stavbe št. 2, v stav-
bi št. 1517, k.o. 1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 
1775-1517-3, ki v naravi predstavlja posamezni del 
stavbe št. 3 v stavbi št. 1517, k.o. 1775 – Sostro, do 
celote (1/1), ID znak 1775-1517-4, ki v naravi predsta-
vlja posamezni del stavbe št. 4 v stavbi št. 1517, k.o. 
1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 1775-1517-5, ki 
v naravi predstavlja posamezni del stavbe št. 5 v stavbi 
št. 1517, k.o. 1775 – Sostro, do celote (1/1), ID znak 
1775-1517-6, ki v naravi predstavlja posamezni del 
stavbe št. 6 v stavbi št. 1517, k.o. 1775 – Sostro, do 
celote (1/1) in ID znak 1775-1517-7, ki v naravi pred-
stavlja posamezni del stavbe št. 7 v stavbi št. 1517, 
k.o. 1775 – Sostro, do celote (1/1) last Kemala Ličine, 
osebno vozilo znamke Mercedes Benz E 270, letnik 
2002, št. šasije WDB2110161A014360, last Kemala 
Ličine in drugo premoženje Kemala Ličine v vrednosti 
13.869,05 EUR, premoženje nezakonitega izvora.

1. Tožena stranka: Kemal Ličina, Sostrska 
cesta 14h, 1000 Ljub ljana.

2. Izrek sklepa o začasnem zavarovanju odvzema:
I. Ugodi se predlogu tožeče stranke za podaljšanje 

začasnega zavarovanja v pravdnem postopku z dne 
25. 11. 2015 tako, da se do pravnomočne odločitve 
o tožbenem zahtevku podaljša začasno zavarovanje 
premoženja, ki je bilo do dne 13. 12. 2015 odrejeno 
s sklepom Okrožnega sodišča v Ljub ljani, opr. št. I Kpd 
8694/2015 z dne 5. 3. 2015 in sicer tako, da se toženi 
stranki Kemalu Ličini prepove odtujiti in obremeniti ne-
premičnine:

– k.o. 1775 Sostro, št. parcele 472/11 (ID znak 
1775-472/11-0), delež 1/1,

– k.o. 1775 Sostro, št. parcele 472/13 (ID znak 
1775-472/13-0), delež 1/1,

– k.o. 1775 Sostro, št. parcele 472/14 (ID znak 
1775-472/14-0), delež 1/1,

– k.o. 1775 Sostro, št. parcele 472/15 (ID znak 
1775-472/15-0), delež 1/1,

– k.o. 1775 Sostro, št. parcele 472/16 (ID znak 
1775-472/16-0), delež 1/1,

– k.o. 1775 Sostro, št. parcele 472/17 (ID znak 
1775-472/17-0), delež 1/1,

– k.o. 1775 Sostro, št. parcele 472/18 (ID znak 
1775-472/18-0), delež 1/1,

– k.o. 1775 Sostro, št. parcele 472/19 (ID znak 
1775-472/19-0), delež 1/1,

– k.o. 1775 Sostro, št. parcele 472/20 (ID znak 
1775-472/20-0), delež 1/1,
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– k.o. 1775 Sostro, št. parcele 472/21 (ID znak 
1775-472/21-0), delež 1/1,

– k.o. 1775 Sostro, št. parcele 472/22 (ID znak 
1775-472/22-0), delež 1/1,

– k.o. 1775 Sostro, št. parcele 472/23 (ID znak 
1775-472/23-0), delež 1/1,

– k.o. 1775 Sostro, št. parcele 472/24 (ID znak 
1775-472/24-0), delež 1/1,

– k.o. 1775 Sostro, št. parcele 472/4 (ID znak 
1775-472/4-0), delež 15/44,

– k.o. 1775 Sostro, del stavbe 1517-1 (ID znak 
1775-1517-1), delež 1/1,

– k.o. 1775 Sostro, del stavbe 1517-2 (ID znak 
1775-1517-2), delež 1/1,

– k.o. 1775 Sostro, del stavbe 1517-3 (ID znak 
1775-1517-3), delež 1/1,

– k.o. 1775 Sostro, del stavbe 1517-4 (ID znak 
1775-1517-4), delež 1/1,

– k.o. 1775 Sostro, del stavbe 1517-5 (ID znak 
1775-1517-5), delež 1/1,

– k.o. 1775 Sostro, del stavbe 1517-7 (ID znak 
1775-1517-7), delež 1/1,

z zaznambo prepovedi v Zemljiški knjigi Okrajnega 
sodišča v Ljub ljani.

II. Ugodi se predlogu tožeče stranke za začasno 
zavarovanje v pravdnem postopku z dne 25. 11. 2015 in 
se odredi začasno zavarovanje premoženja, tako, da se 
do pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku toženi 
stranki Kemalu Ličini prepove:

1. odtujiti in obremeniti nepremičnine:
– ID znak 1775-472/8-0, ki v naravi predstavlja ze-

mljiško parcelo št. 472/8, k.o. 1775 – Sostro, katere la-
stnik je Kemal Ličina (kot lastnik nepremičnine: stavba 
št. 1517, k.o. 1775 – Sostro),

– ID znak 1775-472/9-0, ki v naravi predstavlja ze-
mljiško parcelo št. 472/9, k.o. 1775 – Sostro, katere la-
stnik je Kemal Ličina (kot lastnik nepremičnine: stavba 
št. 1517, k.o. 1775 – Sostro),

– ID znak 1775-472/10-0, ki v naravi predstavlja 
zemljiško parcelo št. 472/10, k.o. 1775 – Sostro, katere 
lastnik je Kemal Ličina (kot lastnik nepremičnine: posa-
meznega dela št. 1 v stavbi št. 1517, k.o. 1775 – Sostro),

– ID znak 1775-472/12-0, ki v naravi predstavlja 
zemljiško parcelo št. 472/12, k.o. 1775 – Sostro, katere 
lastnik je Kemal Ličina (kot lastnik nepremičnine: posa-
meznega dela št. 2 v stavbi št. 1517, k.o. 1775 – Sostro),

– ID znak 1775-472/25-0, ki v naravi predstavlja 
zemljiško parcelo št. 472/25, k.o. 1775 – Sostro, katere 

lastnik je Kemal Ličina (kot lastnik nepremičnine: posa-
meznega dela št. 2 v stavbi št. 1517, k.o. 1775 – Sostro),

– ID znak 1775-472/26-0, ki v naravi predstavlja 
zemljiško parcelo št. 472/26, k.o. 1775 – Sostro, katere 
lastnik je Kemal Ličina (kot lastnik nepremičnine: posa-
meznega dela št. 2 v stavbi št. 1517, k.o. 1775 – Sostro),

– ID znak 1775-1517, ki v naravi predstavlja stavbo 
št. 1517, k.o. 1775 – Sostro, katere lastnik je Kemal Li-
čina (kot lastnik nepremičnin: posameznih delov št. 1, 2, 
3, 4, 5 in 7 v stavbi št. 1517, k.o. 1775 – Sostro),

– ID znak 1775-1517-6, ki v naravi predstavlja po-
samezni del stavbe št. 6 v stavbi št. 1517, k.o. 1775 
– Sostro, katerega lastnik je Kemal Ličina (kot lastnik 
nepremičnine: stavbe št. 1517, k.o. 1775 – Sostro),

z zaznambo prepovedi v Zemljiški knjigi Okrajnega 
sodišča v Ljub ljani.

2. razpolagati s premičnino – osebnim vozilom 
znamke Mercedes Benz E 270, letnik 2002, št. šasije 
WDB2110161A014360,

z vpisom te prepovedi v register neposestnih za-
stavnih pravic in zarubljenih premičnin.

4. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem 
premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh 
pravic niso vedele ali niso mogle vedeti, da je bilo pre-
moženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih 
po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo 
v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek, glede 
sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.

5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za po-
dajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in 
pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi 
ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbi-
jati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe 
na njihove pravice, ali pravne koristi, o katerih še ni bilo 
pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).

V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvze-
mu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so 
začeli postopke iz drugega odstavka tega člena, in tisti, 
ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika 
premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz odvzete-
ga premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu 
Republike Slovenije poplačilo iz odvzetega premoženja, 
razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili 
mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezako-
nito (peti odstavek 33. člen ZOPNI).“

6. Dan objave oklica: 11. 12. 2015.
Okrožno sodišče v Ljub ljani

dne 2. 12. 2015
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Zavarovalne police preklicujejo

Arh Aleksander s.p., »Ena« zavarovalno zasto-
panje, številke zavarovalnih ponudb: Prva osebna 
zavarovalnica d.d.: 40302974, 40303065, 40303067, 
40407901-902. Ob-3591/15

Bakić Branka s.p., »Bani« zavarovalno zastopa-
nje, številke zavarovalnih ponudb: Prva osebna zava-
rovalnica d.d.: 40212942-44; 40212952; 40212954. 
Ob-3559/15

CKOVI – Vicković in partner d.n.o., številke za-
varovalnih ponudb: Prva osebna zavarovalnica d.d.: 
40212604-05, 40300709, 40302902, 40303435, 
40303908, 40303911, 40503701. Ob-3574/15

Fineo zavarovalno zastopanje, Alenka Bračič Požar 
s.p., številke zavarovalnih ponudb: KD Življenje d.d.: 
3550502, 1196742-43; Prva osebna zavarovalnica d.d.: 
40302963; Generali d.d.: 833900491057. Ob-3555/15

MK2009, zavarovalno zastopanje d.n.o., številko 
zavarovalne ponudbe: Generali d.d.: 833900287271. 
Ob-3556/15

Zavarovalno zastopanje Brina Milić s.p., šte-
vilko zavarovalne ponudbe: Adriatic Slovenica d.d.: 
76600019911. Ob-3557/15

Spričevala preklicujejo

Čerovski Davor, Tunčovec 10A, Rogaška Slatina, 
letno spričevalo JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina. gnv-336100

Krivec Rok, Clevelandska ulica 29, Ljub ljana, in-
deks, št. 12130082864, izdal ŠC PET, leto izdaje 
2011/2012. gnt-336102

Šoba Franc, Rakitna 73B, Preserje, diplomo 
Fakultete za pomorstvo in promet, leto izdaje 1996. 
gni-336088

Drugo preklicujejo

Ambrus Sara, Prostinske bune 4, 52100 Pula, Hrva-
ška, študentsko izkaznico, št. 25110375, izdala Univerza 
v Ljub ljani. gny-336097

BOGOMIR SAJKO S.P., Slape 19, Ptujska Gora, 
dovolilnice Hrvaška tretja, št. Z000621, Z000622, 
Z000620. gnu-336101

Preklici

CARGO LOGISTIKA d.o.o., Stari trg 17, Ljub ljana, 
osnovno licenco, št. GE007318/07150. gnh-336089

Dervišević Džafer, Slamnikarska 3B, Domžale, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500017478004, izdal 
Cetis Celje, d.d. gnm-336084

Fištravec Roman, Podvinci 121 E, Ptuj, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500005661001, izdal Cetis 
Celje, d.d. gnc-336094

Glasenčnik Peter, Skorno 3/E, Šmartno ob Paki, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500006811001, 
izdal Cetis Celje, d.d. gng-336090

KADRIĆ d.o.o., Boršt 21, Marezige, izvod licence 
št. 011122/004, za vozilo MAN, reg. št. KP UL-756, ve-
ljavnost 25. 9. 2017. gnk-336086

KADRIĆ d.o.o., Boršt 21, Marezige, izvod licen-
ce št. 011122/002, za vozilo MITSUBISHI, reg. št. KP 
47-36H, veljavnost 25. 9. 2017. gnj-336087

KORATUR d.d., PERZONALI 48, Prevalje, izvod 
licence št. GE005858/00101/040, za vozilo MAN LIONS 
COACH, reg. št. SG DZ 918. gnl-336085

Kores Aleš, Lovrenc na Dravskem polju 35b, Lo-
vrenc na Dravskem polju, digitalno tahografsko kar-
tico, št. 1070500023187001, izdal Cetis Celje, d.d.. 
gnx-336098

Lasbaher Srečko, Ulica Frana Ilešiča, Miklavž 
na Dravskem polju, dovolilnice Belorusija-univer-
zalna, št. 5372825, 5374100, 5374104, izdala GZS. 
gnf-336091

LEGARTIS d.o.o., TRIMLINI 2I, Lendava - Lendva, 
izvod licence št. GE005409/04842/002, za vozilo z reg. 
št. MS-D3-476, veljavnost 21. 2. 2017. gne-336092

Lokar Tomaž, Ponoviče 22b, Sava, študentsko iz-
kaznico, št. 31220075, izdala Univerza v Ljub ljani, Fa-
kulteta za farmacijo. gnw-336099

Obranić Kristina, Nova vas pri Mokricah 6, Jeseni-
ce na Dolenjskem, študentsko izkaznico, št. 18060935, 
izdala Univerza v Ljub ljani. gnn-336083

PERUTNINA, POTRČEVA 10, Ptuj, izvod licen-
ce št. GE003321/00595/003, za vozilo Iveco Euro-
cargo, reg. št. MB 75-12C, veljavnost 25. 2. 2018. 
gnb-336095

Primož Rozman, s.p., Kompole 152, Štore, 
taxi nalepko št. G007333/07151/003, izdala GZS. 
gni-336096

TUR d.o.o., Kamence 10, Rogaška Slatina, dovolil-
nice, št. 0833601, 0833603, oznaka 643/09 država Rusi-
ja, 1104638, 1104639, oznaka 804/03, država Ukrajina, 
5372839, 5372838, oznaka 112/01, država Belorusija. 
gnd-336093
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