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Javni razpisi

Št. 8020-4/2016-12 Ob-2061/16

Spremembe
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spre-

membe Javnega razpisa za pred-financiranje projektov 
z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF 2016, 
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 19 z dne 11. 3. 2016 
(Ob-1625/16), v katerega se vključijo naslednje spremem-
be:

– druga alineja, 7. točke – Posojilni pogoji, podpo-
glavja 4.3, 4. poglavja javnega razpisa se spremeni in se 
na novo glasi:

»Upravičenec praviloma vrača posojilo sproti, ob vsa-
kokratnem prejemu evropskih sredstev za prijavljeni pro-
jekt, vsekakor pa v celoti in dokončno najkasneje v 8 dneh 
po prejemu plačila zadnjega zahtevka. Kolikor se prijavljeni 
projekt oziroma plačilo zadnjega zahtevka ne izvede prej, 
je upravičenec dolžan vrniti posojilo najkasneje 3 leta po 
podpisu posojilne pogodbe.«

Slovenski regionalno razvojni sklad

Št. 0142-0001/2016-4 Ob-2075/16

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05), in 15. člena statu-
ta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10, 93/12, 
69/14 in 19/15), izdaja župan Občine Kuzma Jožef Škalič, 
naslednji

Popravek
V javnem razpisu za podelitev koncesije za opravlja-

nje nadomestne fizioterapije na območju Občine Kuzma 
(Uradni list RS, št. 26/16) se besedilo:

v prvem stavku drugega odstavka pod alineo VIII 
v celoti izbriše in se nadomesti z naslednjim besedilom, 
ki se glasi:

»Razpisni rok za oddajo ponudb je do torka, 17. maja 
2016 do 15. ure« in

v prvem stavku prvega odstavka pod alineo X v celoti 
izbriše in se nadomesti z naslednjim besedilom, ki se glasi:

»Odpiranje ponudb bo v sredo, dne 18. maja 2016 ob 
9.30, v prostorih občinske uprave Občine Kuzma, Kuzma 
60c, 9263 Kuzma«.

V razpisni dokumentaciji se v skladu s tem poprav-
kom, upoštevajo novi roki.

Občina Kuzma

Št. 3310-22/2016/1 Ob-2038/16

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na 
podlagi:

– 25. člena Uredbe o ukrepih za sanacijo in obno-
vo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem 
in 10. februarjem 2014, iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list 
RS, št. 3/16, v nadaljnjem besedilu: Uredba);

– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013, o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene 
z Uredbo (EU) 2015/1839 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 14. oktobra 2015 o spremembi Uredbe 
(EU) št. 1303/2013 glede specifičnih ukrepov za Grčijo 
(UL L št. 270 z dne 15. 10. 2015, str. 1, v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1303/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013, o podpori 
za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 
2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano ured-
bo Komisije (EU) 2016/142 z dne 2. decembra 2015 
o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge III k Uredbi 
(EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L št. 28, z dne 4. 2. 2016, str. 8–11, v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1305/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013, o financira-
nju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politi-
ke in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) 
št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) 
št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 
20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Delegira-
no uredbo Komisije (EU) 2015/1971 z dne 8. julija 2015 
o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta s posebnimi določbami o poročanju 
o nepravilnostih v zvezi z Evropskim kmetijskim jam-
stvenim skladom in Evropskim kmetijskim skladom za 
razvoj podeželja ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) 
št. 1848/2006, UL L št. 293, z dne 10. 11. 2015, str. 6–10, 
v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013, o določitvi ne-
katerih prehodnih določb glede podpore za razvoj pode-
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želja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj pode-
želja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in nji-
hove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe 
Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, 
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 
2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865; v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1310/2013/EU);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 
z dne 11. marca 2014, o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, 
pogojev za vrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, 
ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za 
razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 
z dne 20. 6. 2014, str. 48; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
640/2014/EU);

– Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 
2014, o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem 
in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive 
z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, 
str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 
z dne 11. marca 2014, o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zve-
zi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim 
upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in upo-
rabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), za-
dnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
2015/160 z dne 28. novembra 2014 o spremembi De-
legirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 o dopolnitvi 
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, 
finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščina-
mi in uporabo eura (UL L št. 27 z dne 3. 2. 2015, str. 7, 
v nadaljnjem besedilu: Uredba 907/2014/EU);

– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 
z dne 17. julija 2014, o določitvi pravili za uporabo Ured-
be (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 
z dne 31. 7. 2014, str. 18; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
808/2014/EU);

– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 
z dne 17. julija 2014, o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 

št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi 
z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, 
ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo 
(UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69; zadnjič spreme-
njene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2015/2333 
z dne 14. decembra 2015 o spremembi Izvedbene ured-
be Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo 
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrol-
nim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno 
skladnostjo (UL L št. 329 z dne 15. 12. 2015, str. 1, v na-
daljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);

– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 
z dne 6. avgusta 2014, o pravilih za uporabo Uredbe 
(EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finanč-
nim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kon-
trolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 255 z dne 
28. 8. 2014, str. 59), zadnjič spremenjene z Izvedbeno 
uredbo Komisije (EU) 2015/2222 z dne 1. decembra 
2015, o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014 
v zvezi z izjavami o odhodkih, potrjevanjem skladno-
sti in vsebino letnih obračunov, UL L št. 316, z dne 
2. 12. 2015, str. 2–6, v nadaljnjem besedilu: Uredba 
908/2014/EU) in

– Programa razvoja podeželja Republike Sloveni-
je za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim 
sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015, o odobritvi 
programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, 
zadnjič spremenjen z Izvedbenim sklepom Komisije 
z dne 23. marca 2016, o odobritvi spremembe progra-
ma razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
in o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849 CCI 
2014 SI 06 RD NP 001 (v nadaljnjem besedilu: PRP 
2014–2020) in je dostopen na spletni strani Ministr-
stva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadalj-
njem besedilu: MKGP) ter na spletni strani Programa 
razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si) 
objavlja,

1. javni razpis
za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za 

izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020
I. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pri-
pravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi 
naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.

Shema državne pomoči: Odprava škode v gozdovih zaradi žledoloma – PRP 2014-2020, vodi se pod 
identifikacijsko številko SA.44248(2016/XA)

Razpisana sredstva:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 3.000.000 EUR. 
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer:
– 2.250.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU,
– 750.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež 
Republike Slovenije znaša 25 %.

Vrsta javnega razpisa: ODPRTI

Začetek vnosa vlog in zaključek 
javnega razpisa: 

1. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sana-
cije gozdov iz PRP 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od 
naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 23. 5. 2016 do da-
tuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na spletni strani MKGP in na spletni 
strani Programa razvoja podeželja.
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Obdobje upravičenosti stroškov:

Skladno s četrtim odstavkom 20. člena Uredbe, so upravičeni stroški za gra-
dnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije 
gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu, ki so nastali po 30. janu-
arju 2014 do vložitve vloge. 

Cilja aktivnosti: Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih 
v naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.

Informacije o razpisu:

– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj po-
deželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljub ljana, 
tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si,
– INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije,
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

II. Predmet podpore
1. V skladu s prvim odstavkom 18. člena Uredbe 

je podpora iz tega javnega razpisa v okviru operacije 
Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije 
gozdov namenjena naložbam v gradnjo, rekonstrukcijo 
in pripravo gozdnih vlak, ki so potrebne za izvedbo sa-
nacije gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče 
žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.

2. V skladu z drugim odstavkom 18. člena Uredbe 
se naložbe iz prejšnje točke izvedejo v skladu z načrtom 
sanacije gozdov.

III. Upravičenec
V skladu z 19. členom Uredbe je upravičenec:
– lastnik gozda, v katerem se izvede ureditev goz-

dnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov zaradi 
žledoloma;

– lastnik gozda, ki ima za ureditev gozdne vlake 
pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se 
izvede ureditev gozdne vlake, potrebne za izvedbo sa-
nacije gozdov zaradi žledoloma;

– agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrar-
nih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem 
besedilu: ZAgrS), če se izvede ureditev gozdnih vlak, 
potrebnih za sanacijo gozdov zaradi žledoloma, na ze-
mljiščih, ki so v solastnini oziroma skupni lastnini članov 
agrarne skupnosti.

IV. Pogoji za pridobitev podpore (v skladu z 21., 27. 
in 28. členom Uredbe)

1. Gozdne vlake so opredeljene z Načrtom sanacije 
gozdov, poškodovanih v žledolomu od 30. januarja do 
10. februarja 2014 z dne 10. aprila 2014 (v nadaljnjem 
besedilu: načrt sanacije gozdov), ki je objavljen na sple-
tni strani Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: ZGS).

2. Do podpore so upravičene samo naložbe v gra-
dnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, ki so po-
trebne za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi 
naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. febru-
arjem 2014, ki omogočajo sanacijo gozdov v območju 
iz priloge 1 tega javnega razpisa, ki izhaja iz načrta 
sanacije gozdov.

3. Gozdne vlake so opredeljene v tehnološkem delu 
gozdnogojitvenega načrta, ki je ažuriran na podlagi na-
črta sanacije gozdov.

4. Upravičencem je bila izdana odločba ZGS v skla-
du s 17. ali 29. členom Zakona o gozdovih (Uradni list 
RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 
115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – 
ZDavNepr, 17/14, 24/15 in 9/16 – ZGGLRS; v nadalj-
njem besedilu: ZG) ali 19. členom Zakona o ukrepih 
za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. fe-
bruarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 – ZUUJFO; 
v nadaljnjem besedilu: interventni zakon).

5. V skladu s sedmim odstavkom 37. člena ZG so 
pridobljena overjena soglasja lastnikov gozdov. V pri-

meru, da k ureditvi gozdne vlake ne soglašajo lastniki, 
ki imajo v lasti največ četrtino površin zemljišč, ki jih goz-
dna vlaka odpira, pridobi še pravnomočno odločbo ZGS 
skladno z osmim odstavkom 37. člena ZG.

6. Za posamezno gozdno parcelo, čez katero pote-
ka trasa gozdne vlake in je v solastnini, so pridobljena 
overjena soglasja solastnikov, katerih deleži predstavlja-
jo več kot 50 odstotkov vseh deležev.

7. Za gozdno vlako je pridobljeno soglasje ZGS 
v skladu z 18. členom interventnega zakona.

8. Za gradnjo oziroma pripravo gozdne vlake je 
izdelan elaborat vlak, za rekonstrukcijo gozdne vlake 
ustrezen načrt za rekonstrukcijo gozdne vlake v skladu 
s Pravilnikom o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, 
št. 4/09; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o gozdnih 
prometnicah).

9. Gozdna vlaka je zaključena in prevzeta s strani 
ZGS.

10. Na območjih Natura 2000 je izdano naravovar-
stveno soglasje v skladu s 105. členom Zakona o ohra-
njanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 
46/14) oziroma pozitivno mnenje v okviru postopka iz 
44. člena Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov iz-
vedbe planov in posegov v naravo na varovana območja 
(Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) v okviru 
posegov v naravo.

11. Če je upravičenec občina ali združenje občin, 
mora biti ureditev gozdne vlake del občinskega načrta 
razvojnih programov.

12. Ne glede na peto in šesto točko tega poglavja je 
potrebno soglasje agrarne skupnosti, registrirane v skla-
du z ZAgrS, če gre za parcelo, ki je v solastnini oziroma 
skupni lastnini članov agrarne skupnosti.

13. Če poteka ureditev gozdne vlake, potrebne 
za izvedbo sanacije gozdov na območju, varovanem 
po predpisih s področja varstva kulturne dediščine, mora 
upravičenec podati izjavo, da je v skladu z 18. členom 
interventnega zakona najkasneje v desetih dneh od da-
tuma pričetka del obvestil krajevno pristojno enoto Za-
voda za varstvo kulturne dediščine Slovenije o datumu 
pričetka izvedbe ureditve gozdne vlake.

14. V skladu s točko (a) prvega odstavka 69. čle-
na Uredbe 1303/2013/EU javna podpora projektu, ki 
vključuje prispevke v naravi, ne sme preseči skupnih 
upravičenih izdatkov brez prispevkov v naravi ob koncu 
projekta. To pomeni, da skupni upravičeni izdatki projek-
ta, za katere je bilo opravljeno plačilo v gotovini, podprto 
z računi ali dokumenti enakovredne dokazne vrednosti, 
ne smejo biti nižji od prispevka v naravi.

15. Pomoč po tem javnem razpisu se v okviru istih 
upravičenih stroškov ne sme združevati z drugimi držav-
nimi pomočmi, če bi bili z združitvijo pomoči preseženi 
najvišji zneski oziroma intenzivnosti pomoči, ki so dolo-
čeni z Uredbo 1305/2013/EU in Uredbo 702/2014/EU, 
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ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost 
v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno 
financira iz sredstev Evropske unije, drugih javnih sred-
stev ter sredstev zasebnih zavarovalnih shem.

16. Pomoč z upravičenimi stroški po tem javnem 
razpisu, dodeljena na podlagi Uredbe 702/2013/EU, se 
lahko združuje z vsako drugo državno pomočjo, če se 
navedeni ukrepi nanašajo na različne upravičene stroške.

17. Pomoč po tem javnem razpisu se ne sme zdru-
ževati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški, če bi bila s takim združevanjem 
presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta 
določena v Uredbi 702/2014/EU.

18. Pomoč po tem javnem razpisu se v skladu 
z enajstim odstavkom 34. člena Uredbe 702/2014/EU 
ne dodeli za izpad dohodka zaradi žledoloma.

19. Upravičenci, ki so fizične osebe, po tem javnem 
razpisu ne smejo biti v osebnem stečaju.

20. Upravičenci, ki so podjetje, po tem javnem raz-
pisu ne smejo biti podjetje v težavah v skladu s 14. točko 
2. člena Uredbe 702/2014/EU z izjemo iz točke (b) še-
stega odstavka 1. člena Uredbe 702/2014/EU.

21. Upravičenci morajo imeti poravnane vse davčne 
obveznosti do države.

22. Upravičenci ne smejo imeti neporavnanih nalo-
gov za izterjavo, ki jih je izdala Evropska komisija v skla-
du s petim odstavkom 1. člena Uredbe 702/2014/EU.

V. Upravičeni stroški (v skladu z 20. členom Ured-
be)

1. Do podpore so upravičeni:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne 

vlake in pripadajoče opreme,
– prispevek v naravi kot lastno delo upravičenca, ki 

ga neodvisno oceni ZGS, v skladu z 69. členom Uredbe 
1303/2013/EU do vključno 20 odstotkov priznane vre-
dnosti naložbe,

– splošni stroški v zvezi z izdatki iz prejšnjih alinej 
te točke, ki so neposredno povezani s pripravo in izved-
bo naložbe, kot so zlasti plačila za storitve arhitektov, 

inženirjev in svetovalcev, stroški pridobitve gradbene, 
projektne ali tehnične dokumentacije ter plačila v zvezi 
s pridobitvijo presoje vplivov na okolje, do vključno 10 
odstotkov priznane vrednosti naložbe.

2. Priznajo se samo tisti upravičeni stroški iz prej-
šnje točke tega poglavja določeni v Seznamu upraviče-
nih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti – gozdne 
vlake, potrebne za izvedbo sanacije gozdov, ki je priloga 
2 tega javnega razpisa ter je pripravljen na podlagi ka-
taloga stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravil-
nika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti 
(Uradni list RS, št. 7/16).

3. Kot upravičene se štejejo le stroški, ki so nastali 
po 30. januarju 2014 do vložitve vloge.

4. Do podpore v skladu z Uredbo 702/2014/EU, 
Uredbo 1303/2013/EU in Uredbo 1305/2013/EU niso 
upravičeni naslednji stroški:

– obresti na dolgove;
– davek na dodano vrednost (v nadaljnjem bese-

dilu: DDV), razen če ni izterljiv na podlagi predpisov, ki 
urejajo DDV;

– strošek priprave vloge na javni razpis;
– stroški arheoloških izkopavanj in arheološkega 

nadzora;
– nakup zemljišč in
– nakup rabljene opreme.
VI. Merila za ocenjevanje vlog
V skladu z 22. členom Uredbe, se vloge prispele 

na javni razpis ocenjujejo na podlagi naslednjih meril 
za izbor:

1. Merila za izbor

Merila Maks. št. 
točk

Dolžina ureditev gozdnih vlak, s katerimi 
se upravičenec prijavlja 3

Stopnja poudarjenosti funkcij gozda 3
Potencialna nevarnost 3
Skupaj 9

2. Ocenitve

Maksimalno število točk = 9 točk

1. Dolžina ureditev gozdnih vlak, s katerimi se upravičenec prijavlja (maksimalno število točk: 3)
Navodilo: Upoštevajo se dolžine ureditve gozdnih vlak, ki so razvidne iz vloge. Posamezne dolžine se med 

seboj seštejejo. 
3 – upravičenec je uredil več kot 200 metrov gozdnih vlak;
2 – upravičenec je uredil od 51 do vključno 200 metrov gozdnih vlak;
1 – upravičenec je uredil do vključno 50 metrov gozdnih vlak.
2. Stopnja poudarjenosti funkcij gozda (maksimalno število točk: 3)
Navodilo: Gozdovi opravljajo različne funkcije. Zakon o gozdovih določa ekološke, socialne in pro izvodne 

funkcije gozda. Stopnja in vrsta funkcije je razvidna iz prijavnega obrazca. Varovalne gozdove določa Uredba 
o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13 
in 39/15).

3 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami (1. 
stopnja, 2. stopnja) ali v varovalnem gozdu;

2 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu s poudarjenimi pro izvodnimi funkcijami (1. stopnja, 2. 
stopnja);

1 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu brez poudarjenih funkcij (3. stopnja);
3. Potencialna nevarnost (maksimalno število točk: 3)
Navodilo: Upošteva se delež iglavcev na lesno zalogo v posameznem odseku določen v prijavnem obrazcu. 

Kolikor se v okviru ene vloge izvajajo dela v več odsekih, se upošteva povprečen delež iglavcev izračunan po pravilu 
aritmetične sredine: X= x1( %) + x2( %) + x3( %)… / N (število vseh deležev).

3 – upravičenec je izvedel dela v gozdu, kjer je delež iglavcev 30 % ali več;
2 – upravičenec je izvedel dela v gozdu, kjer je delež iglavcev manjši od 30 %.
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VII. Obveznosti upravičenca
V skladu z 29. členom Uredbe mora upravičenec 

do podpore po izplačilu sredstev izpolnjevati naslednje 
obveznosti:

– gozdne vlake, ki so predmet podpore v okviru 
tega javnega razpisa, morajo omogočati spravilo lesa 
s spravilnimi sredstvi še naslednjih pet let po izplačilu 
sredstev;

– upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila 
podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, 
hraniti še najmanj pet let od dneva izplačila sredstev;

– upravičenec mora omogočiti dostop do dokumen-
tacije o projektu ter omogočiti kontrolo projekta na kraju 
samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in dru-
gim nadzornim organom Evropske unije in Republike 
Slovenije;

– upravičenec mora ob začetku prvih aktivnosti 
označiti vir sofinanciranja, za izvedene aktivnosti v skla-
du s 13. členom in Prilogo III Uredbe 808/2014/EU. 
Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti so 
navedene tudi v Navodilih za informiranje in obvešča-
nje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz PRP 
2014-2020. Navodila so objavljena na spletni strani Pro-
grama razvoja podeželja. Upravičenci po tem javnem 
razpisu morajo do najmanj pet let po izplačilu sredstev 
zagotavljati, da je operacija označena.

VIII. Finančne določbe (v skladu s 24. členom Ured-
be)

1. Stopnja javne podpore za operacijo Ureditev 
gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz 
PRP 2014–2020, je 50 odstotkov upravičenih stroškov.

2. Najmanjši znesek javne podpore v okviru tega 
javnega razpisa je 500 eurov.

3. Upravičenec lahko v celotnem programskem 
obdobju 2014–2020 iz naslova operacije Ureditev goz-
dnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 
2014-2020, pridobi največ 500.000 eurov javne podpore.

IX. Vloga in postopek za dodelitev sredstev (v skla-
du z 23. členom Uredbe)

1. Sredstva se upravičencem dodelijo z odprtim 
javnim razpisom iz X. poglavja tega javnega razpisa.

2. Vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge pri-
javi pri ARSKTRP.

3. Za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnje 
točke ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na 
naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vla-
gatelj vloge ali njegov pooblaščenec za elektronsko 
vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi 
v informacijski sistem ARSKTRP. Vlagatelj ali njegov 
pooblaščenec izvede elektronski vnos in vloži prijavni 
obrazec v informacijski sistem ARSKTRP.

4. Vlogo sestavljajo prijavni obrazec, objavljen na 
spletni strani MKGP in naslednje priloge:

– fotokopija tehnološkega dela gozdnogojitvenega 
načrta (oblika PDF),

– overjena soglasja lastnikov gozda v skladu s sed-
mim odstavkom 37. člena ZG ter kopija pravnomočne 
odločbe ZGS v skladu z osmim odstavkom 37. člena 
ZG,

– overjena soglasja solastnikov, katerih deleži pred-
stavljajo več kot 50 odstotkov vseh deležev, na gozdni 
parceli, čez katero poteka trasa gozdne vlake, če je 
v solastnini,

– pisno pooblastilo za zastopanje, če upravičenca 
zastopa pooblaščenec (oblika PDF),

– elaborat vlak v primeru gradnje oziroma priprave 
vlake, ustrezen načrt za rekonstrukcijo gozdne vlake 
v primeru rekonstrukcije gozdne vlake v skladu s Pravil-
nikom o gozdnih prometnicah (oblika PDF),

– dokazilo o prevzemu ZGS za gradbena dela na 
gozdni vlaki (oblika PDF),

– originalni izvodi računov,
– dokazila o plačilu računov,
– potrdilo ZGS o opravljenem prispevku v naravi, če 

ga upravičenec uveljavlja (oblika PDF),
– kopija celotne dokumentacije postopka izbire do-

bavitelja po predpisu, ki ureja javno naročanje, s potrdi-
lom, da je kopija enaka originalu, kadar gre za upravi-
čenca, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo javno naroča-
nje, šteje za naročnika,

– izjavo lastnika gozda iz priloge 8 ali priloge 9 
Uredbe (oblika PDF),

– soglasje agrarne skupnosti, če je posamezna 
gozdna parcela v solastnini oziroma skupni lastnini čla-
nov agrarne skupnosti (oblika PDF),

– izjava upravičenca, če gozdna vlaka leži na ob-
močju, varovanem po predpisih s področja varstva kul-
turne dediščine (oblika PDF),

– odločba ZGS v skladu s 17. ali 29. členom ZG, 
razen odločb izdanih na podlagi 19. člena interventne-
ga zakona, ki jih ARSKTRP pridobi po uradni dolžnosti 
(oblika PDF),

– soglasje ZGS v skladu z 18. členom interventne-
ga zakona (oblika PDF),

– naravovarstveno soglasje oziroma pozitivno mne-
nje v okviru posegov v naravo, če gozdna vlaka leži na 
območju Natura 2000 (oblika PDF),

– potrdilo občine ali njihove zveze, da je ureditev 
gozdne vlake del občinskega načrta razvojnih progra-
mov (oblika PDF) in

– izjava o vključitvi v sistem DDV, če želi vlagatelj 
uveljavljati DDV kot upravičen strošek pri naložbi (obli-
ka PDF).

5. Vlagatelj priloži priloge iz prve, četrte do šeste 
ter devete do osemnajste alineje prejšnje točke samo 
v elektronski PDF obliki.

6. Obvezne priloge, ki jih mora vlagatelj priloži-
ti k vlogi na javni razpis in brez katerih se v skla-
du z 52. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15; 
v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu) vloga na jav-
ni razpis zavrže brez pozivanja na dopolnitev, so:

– fotokopija tehnološkega dela gozdnogojitvenega 
načrta (oblika PDF),

– overjena soglasja lastnikov gozda v skladu s sed-
mim odstavkom 37. člena ZG, ter kopija pravnomočne 
odločbe ZGS v skladu z osmim odstavkom 37. člena ZG,

– overjena soglasja solastnikov, katerih deleži pred-
stavljajo več kot 50 odstotkov vseh deležev, na gozdni 
parceli, čez katero poteka trasa gozdne vlake, če je 
v solastnini,

– pisno pooblastilo za zastopanje, če upravičenca 
zastopa pooblaščenec (oblika PDF),

– elaborat vlak v primeru gradnje oziroma priprave 
vlake, ustrezen načrt za rekonstrukcijo gozdne vlake 
v primeru rekonstrukcije gozdne vlake v skladu s Pravil-
nikom o gozdnih prometnicah (oblika PDF),

– dokazilo o prevzemu ZGS za gradbena dela na 
gozdni vlaki (oblika PDF),

– originalni izvodi računov,
– dokazila o plačilu računov,
– potrdilo ZGS o opravljenem prispevku v naravi, če 

ga upravičenec uveljavlja (oblika PDF),
– kopija celotne dokumentacije postopka izbire do-

bavitelja po predpisu, ki ureja javno naročanje, s potrdi-
lom, da je kopija enaka originalu, kadar gre za upravi-
čenca, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo javno naroča-
nje, šteje za naročnika,
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– izjavo lastnika gozda iz priloge 8 ali priloge 
9 Uredbe (oblika PDF) in

– soglasje agrarne skupnosti, če je posamezna 
gozdna parcela v solastnini oziroma skupni lastnini čla-
nov agrarne skupnosti (oblika PDF).

7. Pred vložitvijo vloge mora biti projekt zaključen 
in vsi računi plačani.

8. Računi in druga dokazila se morajo glasiti na 
upravičenca.

9. Iz elektronskega sistema vlagatelj natisne prijav-
ni obrazec z izpisom identifikacijske kode in ga skupaj 
z naslednjimi prilogami:

– overjena soglasja lastnikov gozda v skladu s sed-
mim odstavkom 37. člena ZG, ter kopija odločbe ZGS 
v skladu z osmim odstavkom 37. člena ZG,

– overjena soglasja solastnikov, katerih deleži pred-
stavljajo več kot 50 odstotkov vseh deležev, na gozdni 
parceli, čez katero poteka trasa gozdne vlake, če je 
v solastnini,

– originalni izvodi računov,
– dokazila o plačilu računov in
– kopijo celotne dokumentacije postopka izbire do-

bavitelja po predpisu, ki ureja javno naročanje, s potrdi-
lom, da je kopija enaka originalu, kadar gre za upravi-
čenca, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo javno naroča-
nje, šteje za naročnika;

pošlje priporočeno po pošti na naslov Agencija Re-
publike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Dunajska cesta 160, 1000 Ljub ljana, ali odda v vložišču 
ARSKTRP. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum 
in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi izvajalec 
poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP ter naslov 
in oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja. Pri-
poročena oznaka ovojnice je določena v prilogi 3 tega 
javnega razpisa.

10. Prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v ele-
ktronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. 
Za vlogo na javni razpis šteje natisnjena vloga z izpi-
som identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi 
deli vloge na javni razpis, ki jih določa prejšnja točka 
tega poglavja.

11. Popolna vloga iz tega poglavja se oceni na pod-
lagi meril iz VI. poglavja tega javnega razpisa. Če vloga 
izpolnjuje pogoje za dodelitev sredstev iz IV. poglavja 
tega javnega razpisa ter doseže vstopno mejo 4 točk iz 
meril iz VI. poglavja tega javnega razpisa, izda ARSK-
TRP upravičencu odločbo o pravici do sredstev.

12. Na podlagi odločbe iz prejšnjega odstavka, 
s katero se odobrijo sredstva, se sredstva izplačajo na 
transakcijski račun upravičenca.

X. Javni razpis (v skladu z 25. členom Uredbe)
1. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije.
2. MKGP na svoji spletni strani objavi javni razpis 

s prilogami ter vzorec prijavnega obrazca s prilogami.
3. Upravičenci lahko vloge vlagajo od 23. 5. 2016, ki 

je prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od obja-
ve javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije 
do zaprtja javnega razpisa.

4. Zaprtje javnega razpisa MKGP objavi na spletni 
strani MKGP in spletni strani programa razvoja pode-
želja.

5. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede 
ARSKTRP.

6. Upravičenec lahko na ta javni razpis vloži le eno 
vlogo.

XI. Obravnava vlog (v skladu s 26. členom Uredbe)
1. Odpiranje vlog na javni razpis ni javno. ARSK-

TRP odpira in obravnava vloge na javni razpis ter zah-

teva odpravo pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje 
vlog na javni razpis.

2. Vloge na javni razpis se ločeno uvrščajo na se-
zname prejetih in popolnih vlog na javni razpis.

3. Po odprtju vloge na javni razpis se preveri njena 
popolnost. Če vlogi niso priložene obvezne priloge iz 
šeste točke IX. poglavja tega javnega razpisa, se vloga 
v skladu s tretjim odstavkom 52. člena Zakona o kme-
tijstvu zavrže.

4. Če je vloga nepopolna, ARSKTRP upravičen-
ca pozove k odpravi pomanjkljivosti. Za datum in čas 
prejema dopolnitve vloge se štejeta datum in čas (ura, 
minuta) oddaje, ki ga označi izvajalec poštnih storitev 
ali datum in čas (ura, minuta) oddaje v vložišču ARSK-
TRP. Po prejemu dopolnjene vloge na javni razpis na 
ARSKTRP se dopolnjena vloga na javni razpis ponov-
no pregleda.

5. Popolna vloga na javni razpis se po vrstnem redu 
uvrsti na konec seznama popolnih vlog na javni razpis.

6. Če je vloga popolna, vendar je vsebinsko nera-
zumljiva, ARSKTRP upravičenca pozove na razjasnitev. 
Za datum in čas prejema razjasnitve vloge se štejeta 
datum in čas (ura, minuta) oddaje pri izvajalcu poštnih 
storitev ali oddaje v vložišču ARSKTRP. Po prejemu 
razjasnitve se vloga na javni razpis ponovno pregleda.

7. Izpolnjevanje pogojev vloge na javni razpis se 
preverja po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih 
vlog na javni razpis.

8. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih 
vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis ena-
ko število prejetih točk, se vloge na javni razpis odobrijo 
na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:

– potencialna nevarnost;
– stopnja poudarjenosti funkcij gozda;
– dolžina ureditev gozdnih vlak, s katerimi se upra-

vičenec prijavlja.
9. Vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje 

vstopne pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zado-
ščajo za dodelitev sredstev v celoti, se zavrne.

XII. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti 
(v skladu z 31., 32. in 33. členom Uredbe)

1. Za izvajanje kontrol v skladu z Uredbo 
1306/2013/EU, Uredbo 809/2014/EU in Uredbo 
908/2014/EU je odgovorna ARSKTRP.

2. MKGP lahko v skladu s prvim odstavkom 66. čle-
na Uredbe 1305/2013/EU preverja pravilnost izvajanja 
operacije iz tega javnega razpisa.

3. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti iz VII. po-
glavja javnega razpisa se sankcionira v skladu 
z Uredbo 640/2014/EU, Uredbo 809/2014/EU, Uredbo 
1306/2013/EU in 57. členom Zakona o kmetijstvu.

4. Določbe iz prejšnje točke tega poglavja se 
ne uporabljajo v primeru višje sile in izjemnih okoli-
ščin, opredeljenih v drugem odstavku 2. člena Uredbe 
1306/2013/EU.

5. Upravičenec ali njegova pooblaščena oseba 
mora o višji sili ali izjemnih okoliščinah pisno obvestiti 
ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih 
dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova po-
oblaščena oseba to zmožna storiti.

6. Za namen operacije po tem javnem razpisu se 
po Katalogu kršitev in sankcij iz priloge 10 Uredbe upo-
rabljajo naslednje kršitve in sankcije:

a) Upravičencu, ki ne hrani dokumentacije, kot to 
določa druga alineja VII. poglavja tega javnega razpisa, 
se sredstva ne izplačajo oziroma mora v proračun Re-
publike Slovenije vrniti deset odstotkov izplačanih sred-
stev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu 
s 57. členom Zakona o kmetijstvu.
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b) Upravičenec, ki ne dovoli kontrole na kraju sa-
mem in ne omogoči dostopa do dokumentacije o projek-
tu, kot to določa tretja alineja VII. poglavja tega javnega 
razpisa, ni upravičen do podpore oziroma mora v pro-
račun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sred-
stva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu 
s 57. členom Zakona o kmetijstvu.

c) Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil 
napačno vlogo ali je sredstva pridobil nezakonito, na 
podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, mora v proračun 
Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom 
Zakona o kmetijstvu in se ga izključi iz prejemanja pod-
pore v okviru iste operacije za koledarsko leto ugotovitve 
kršitve in naslednje koledarsko leto.

d) Upravičencu, ki ni označil naložbe ali v obdobju 
do petih let po izplačilu sredstev ni zagotavljal označe-
nosti, kot to določa četrta alineja VII. poglavja tega jav-
nega razpisa, se določijo sankcije v naslednjih deležih:

Tabela 1: Delež neizplačanih sredstev in vračila 
izplačanih sredstev glede na število ponovljenih kršitev

Št. kršitev Vrsta sankcije (delež neizplačanih 
sredstev, vračila)

1. kršitev opozorilo
2. kršitev 5 %
3. kršitev 10 %

e) Če gozdne vlake, ki so predmet podpore v okviru 
te operacije, ne omogočajo spravila lesa s spravilnimi 
sredstvi, kot to določa prva alineja VII. poglavja tega 
javnega razpisa, sledijo sankcije, in sicer po naslednjem 
pravilu:

Tabela 2: Vrste sankcij glede na število ponovljenih 
kršitev, pri ureditvah gozdnih vlak potrebnih za sanacijo 
gozdov 

Št. kršitev Vrsta sankcije (vračila)

1. kršitev
Opozorilo, da se zagotovi spravilo lesa

s spravilnimi sredstvi za posamezno 
gozdno vlako

2. kršitev

Upravičenec mora v proračun Republike 
Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva 

skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi v skladu s 57. členom 

Zakona o kmetijstvu, in sicer za vsako 
posamezno vlako

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Št. 4400-1/2016/5 Ob-2072/16

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, 1000 Ljub ljana, Dunajska 22, 
na podlagi 129. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list 
RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 
32/15) in 218. člena Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRRS1011 in 3/13) 
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – 

praktični pouk v letu 2016
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kmetij-

skega izobraževanja – praktični pouk v letu 2016.
Za ta namen so predvidena sredstva proračuna Re-

publike Slovenije za leto 2016, na proračunski postavki 
141710 – ukrep: Sofinanciranje kmetijskega izobraže-

vanja – praktični pouk, NRP 2311-11-0025, v višini do 
168.010 EUR.

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

II. Vlagatelji in upravičenci
Vlagatelji so zavodi, ki izvajajo javno veljavne izo-

braževalne programe rednega izobraževanja s praktič-
nim poukom za področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdar-
stva, veterine in živilstva v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D in 47/15) ali Zakonom o visokem šol-
stvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno be-
sedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,109/12 in 85/14) 
in delujejo na območju Republike Slovenije.

Upravičenci so vlagatelji, ki so jim dodeljena sred-
stva po tem javnem razpisu.

III. Pogoji za dodelitev sredstev
III/1: Vstopni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob od-

daji vloge na javni razpis
Vlagatelj mora k vlogi in v skladu z razpisno doku-

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

dokumentacije;
– program dela za leto 2016;
– dokazilo o registraciji za izobraževanje in uspo-

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

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

III/2: Pogoji, ki jih mora izpolnjevati upravičenec 
v zvezi s predmetom podpore od izdaje sklepa do vlo-
žitve zahtevka

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

IV. Finančni pogoji
Delež dodeljenih nepovratnih sredstev znaša do 50 

odstotkov priznane vrednosti programa. Najvišja mo-
žna višina dodeljenih sredstev na posamezno vlogo je 
20.000 EUR. Sofinancirane bodo vloge, ki bodo na pod-
lagi ocenjenih meril dosegle najmanj 50 točk. V primeru, 
da razpoložljiva sredstva ne bodo zadostovala za do 50 
odstotno sofinanciranje vseh pozitivno ocenjenih vlog, 
se bodo vsem upravičencem sredstva sofinanciranja 
sorazmerno znižala.

Za priznano vrednost programa se štejejo material-
ni stroški, povezani z izvajanjem praktičnega izobraže-
vanja dijakov in študentov v zavodih.

Sredstva bodo upravičenci lahko koristili na podla-
gi sklenjenih pogodb. Rok za dokončanje del je 23. 9. 
2016.

V. Merila
Vloge bodo točkovane v skladu z naslednjimi merili 

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

a. projekti z višjim deležem lastnih sredstev, oziro-
ma drugih virov sofinanciranja;

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

c. obseg kmetijskih ali gozdnih površin oziroma 
učnih delavnic, ki so vključene v izvajanje praktičnega 
izobraževanja.
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VI. Rok in način prijave: prijava na javni razpis mora 
biti poslana s priporočeno pošto, iz katere sta razvidna 
čas in datum oddaje, na naslov: Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano RS, Dunajska 22, 1000 
Ljub ljana, in sicer najkasneje do vključno 25. 5. 2016, 
ali osebno dostavljena najkasneje do 14. ure istega dne 
v glavno pisarno Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano RS, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, v zaprti 
ovojnici, na kateri je označeno »Ne odpiraj – vloga za 
javni razpis – PRAKTIČNI POUK 2016«. Na ovojnici 
mora biti naveden polni naslov pošiljatelja.

VII. Razpisna dokumentacija
Vloga mora biti izpolnjena in oddana na obrazcu, 

ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega 
razpisa, vključno s podpisano in žigosano izjavo vlaga-
telja, ter z vsemi ostalimi prilogami in dokazili iz razpisne 
dokumentacije.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od 
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije na spletni strani Ministrstva – http://www.
mkgp.gov.si/.

Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče 
dobiti na Ministrstvu v času uradnih ur za poslova-
nje s strankami. Kontaktna oseba je Tomaž Hrastar, 
tel. 01/478-92-55, tomaz.hrastar@gov.si.

VIII. Odpiranje in obravnava vlog
Odpiranje in obravnava pravočasno prispelih vlog 

bo 27. 5. 2016 ob 9. uri, v prostorih Sektorja za podneb-
ne spremembe, NVO, šolstvo in knjigovodstvo, II. nad-
stropje, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana. Komisija, ki jo je 
imenoval minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
z odločbo št.: 4400-1/2016/3 z dne 10. 3. 2016, bo vloge 
pregledala in ocenila. Komisija bo:

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

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

Prepozno prispela vloga ali vloga, ki jo vlagatelj 
v zahtevanem roku ne bo dopolnil, bo zavržena kot 
nepopolna.

IX. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o vlogi odločal 

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

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

Če bo ministrstvo ugotovilo, da so bila sredstva na-
kazana na podlagi neresničnih podatkov ali nenamensko 
porabljena, ima pravico zahtevati takojšne vračilo sredstev 
v enkratnem znesku z zakonsko določenimi zamudnimi 
obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 094-1/2016/8 Ob-2054/16

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti objavlja na podlagi 75. člena 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 4. člena Pra-
vilnika o nagradah in priznanjih na področju socialnega 
varstva (Uradni list RS, št. 74/99, 82/06, 30/11 in 53/12)

razpis
za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju 

socialnega varstva v letu 2016
1. Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno 

kot posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za 

delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo 
prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki so-
cialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avto-
nomiji strokovnega dela in za neposredno delo z upo-
rabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji 
uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu 
dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob 
upoštevanju različnosti.

2. Vrsta nagrad in priznanj, ki se lahko podeli:
– nagrada za življenjsko delo,
– nagrada za izstopajoče kvalitetno in strokovno 

delo v zadnjih petih letih,
– priznanje za dosežke na posameznih področjih 

dela,
– skupinska nagrada za zaposlene oziroma člane 

pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju 
socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel 
v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je 
dobro prepoznavna v lokalnem okolju.

3. Kdo je lahko predlagan za posamezno nagrado 
ali priznanje

Za nagrado za življenjsko delo lahko kandidirajo 
strokovni delavci, strokovni sodelavci, volonterji, laični 
delavci in ostali delavci, ki delujejo na področju social-
nega varstva najmanj 20 let.

Za nagrado za izstopajoče kvalitetno in strokovno 
delo v zadnjih petih letih, priznanje za dosežke na po-
sameznih področjih dela v zadnjih dveh letih in skupin-
sko nagrado za zaposlene oziroma člane pravne ose-
be, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega 
varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem 
varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro pre-
poznavna v lokalnem okolju, lahko kandidira skupina 
strokovnih ali laičnih delavcev, ki delujejo na področju 
socialnega varstva. Denarna nagrada, predvidena za 
posamezno nagrado ali priznanje, se v primerih, ko je 
podeljena skupini, deli med vse nagrajence oziroma 
dobitnike priznanja.

Kandidati morajo izpolnjevati merila in pogoje za 
podelitev nagrade, ki so podrobneje opredeljeni in ob-
javljeni v Pravilniku o nagradah in priznanjih za delo na 
področju socialnega varstva.

4. Predloge kandidatov za nagrade in priznanja 
lahko vložijo:

– socialno varstveni zavodi ali skupnosti zavodov,
– nevladne organizacije, zasebniki in drugi izvajalci 

na področju socialnega varstva,
– Socialna zbornica Slovenije,
– Fakulteta za socialno delo,
– mednarodne organizacije in mednarodna inte-

resna združenja, ki delujejo na področju socialnega 
varstva,

– drugi posamezniki,
– druge domače in tuje pravne osebe.
5. Dokumentacija, ki jo je treba priložiti k predlogu
Predlog za podelitev nagrade ali priznanja mora 

vsebovati izpolnjen obrazec, ki je objavljen na spletni 
strani Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in 
enake možnosti pod rubriko Javna naročila/javni razpisi, 
utemeljitev predloga, ki naj vsebuje kratek življenjepis in 
podrobno opisano delo kandidata/kandidatke ali predla-
gane skupine v skladu s posameznimi elementi meril 
za dodelitev nagrade ali priznanja iz 8. člena Pravilnika 
o nagradah in priznanjih na področju socialnega varstva. 
Utemeljitvi predloga so lahko priložena mnenja organov, 
posameznikov in organizacij, ki predlog podpirajo.

Predloge je treba poslati s priporočeno pošiljko na 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Ljub ljana, Kotnikova 28, s pripisom na ovojni-
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ci »Razpis za nagrade in priznanja za delo na področju 
socialnega varstva v letu 2016«, najkasneje do 1. 7. 
2016. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.

Nagrade in priznanja, kot posebno obliko družbe-
nega priznanja za izjemne uspehe za delo na področju 
socialnega varstva bo v imenu Republike Slovenije po-
delila ministrica, pristojna za socialne zadeve.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani 
v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženske in moške.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  
in enake možnosti

 Ob-2060/16

Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 
2016 (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o izvrševa-
nju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 
2017 (96/15), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP 
in 96/15 – ZIPRS1617), Uredbe o postopku, merilih in 
načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvoj-
nih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št, 
56/11), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni 
list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15), Programa izvajanja 
finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo 2015-2020 (št. 3030-14/20158 z dne 22. 4. 
2015), Sheme pomoči po pravilu »de minimis« z nazi-
vom »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de 
minimis«, št. priglasitve: M001-2399245-2015 z dne 
14. 5. 2015 in Strategije razvoja slovenskega turizma 
2012-2016, Republika Slovenija, Ministrstvo za go-
spodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljub ljana, 
objavlja

javni razpis
za spodbujanje uvajanja in implementacije 
okoljskih znakov za turistične nastanitve

1. Sredstva razpisuje: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 
5, 1000 Ljub ljana.

2. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je 
spodbujanje uvajanja in implementacije okoljskih zna-
kov za turistične nastanitve.

3. Namen javnega razpisa
Slovenija se je v Strategiji razvoja slovenskega 

turizma 2012–2016 zavezala k trajnostnemu razvo-
ju turizma kot temeljni razvojni paradigmi – s tem je 
trajnostni razvoj prepoznala kot razvojno usmeritev 
celotnega slovenskega turizma in vzpostavila instituci-
onalni okvir, ki podpira prizadevanja pristojnih organov 
za sprejemanje razvojnih ukrepov v to smer.

Namen javnega razpisa je spodbuditi pravne in 
fizične osebe, društva in druge sub jekte javnega in za-
sebnega prava, ki delujejo na področju turizma, k uva-
janju ekološkega managementa in ekoloških standar-
dov v turističnih nastanitvenih objektih ter spodbu-
diti pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega 
znaka.

4. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je 
sofinanciranje stroškov uvajanja in implementacije 
mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov za turistič-
ne nastanitve ter stroškov, povezanih s promocijo kon-
kurenčne prednosti turističnega ponudnika, ki jo je pri-
dobil z znakom. Ti znaki so naslednji: Bio Hotels, Znaka 
za okolje EU (EU Ecolabel), Green Globe, Green Key, 
Travellife in TourCert.

5. Upravičeni stroški
Upravičeni so naslednji stroški:
a) svetovalne storitve na področju ekološkega ma-

nagementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetoval-
cev z namenom pridobitve okoljskega znaka,

b) izvajanje promocije turistične ponudbe ponudni-
ka, ki je pridobil okoljski znak za turistične nastanitve,

c) stroški izdelave promocijskega materiala, na ka-
terem je jasno razviden okoljski znak.

Ad a) Upoštevajo se stroški zunanjih izvajalcev – 
svetovalcev pri izvajanju aktivnosti, potrebnih za uva-
janje ekološkega managementa v turističnem podjetju 
z namenom pridobitve okoljskega znaka oziroma ak-
tivnosti.

Ad b) Upoštevajo se stroški promocije turistične-
ga ponudnika, ki jo je izvedel po pridobitvi okoljskega 
znaka. Upravičeni stroški so stroški sodelovanja na tu-
rističnih sejmih in predstavitvah doma in v tujini (stroški 
najetja, postavitve in delovanja stojnic ter potni stroški 
dveh udeležencev na sejmu oziroma predstavitvi, ki so 
zaposleni pri upravičencu in ki so neposredno povezani 
z izvedbo upravičene aktivnosti), vendar zgolj tistih, ki 
niso v programu dela Slovenske turistične organizacije; 
stroški zakupa medijskega in oglaševalskega prostora 
v tujih in domačih tiskanih in stroški spletnega oglaše-
vanja. Vsi oglasi ponudnika morajo vsebovati jasno vi-
den okoljski znak oziroma grafično podobo okoljskega 
znaka.

Ad c) stroški izdelave promocijskega materiala (npr. 
oblikovanja, prevodov, tiska idr.).

Pri upravičenih stroških iz točke b) in c) prijavitelj 
priloži ustrezna dokazila: promocijski material (origi-
nal), na katerem mora biti jasno razviden okoljski znak 
za turistične nastanitve in dokazila o udeležbi na sejmu 
ali predstavitvi (poleg originalnih računov tudi foto-
grafije stojnice, iz katere je jasno razvidna udeležba 
upravičenca in promocijsko gradivo, ki vsebuje okoljski 
znak; originalni računi za potne stroške udeležencev, 
ter druga relevantna dokazila). Pri stroških izdelave 
promocijskega materiala je potrebno dostaviti tudi ori-
ginalne dobavnice.

Za upravičene stroške, ki bodo financirani, se šteje 
tiste, ki so nastali na osnovi prvega izdanega naročila 
za izvedbo aktivnosti od 1. 1. 2015.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Upravičeni stroški se bodo izkazovali z originalnimi 

računi in originalnimi dokazili o plačilu, ki bodo posredo-
vani v preverjanje ministrstvu pred izplačilom.

Pri sofinanciranju upravičenih stroškov se upošteva 
Ukrep 3.4 – Podpora okolju prijaznim pro izvodnim pro-
cesom in učinkoviti rabi virov v MSP, Programa izvajanja 
finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo 2015–2020 (št. 3030-14/20158 z dne 22. 4. 
2015), ki določa, da se sofinancira do 100 odstotkov 
upravičenih stroškov, vendar največ do zneska in pod 
pogoji, ki jih določajo pravila »de minimis«.

Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu pod-
jetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme presegati 
200.000 EUR oziroma 100.000 EUR v cestno tovornem 
prometu in 15.000 EUR v sektorju primarne kmetijske 
pro izvodnje, opredeljene v prilogi I Pogodbe o Evropski 
uniji, v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede 
na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se 
pomoč dodelil iz sredstev države, občine ali Evropske 
unije.

6. Upravičenci: upravičenci do sredstev po tem 
razpisu so pravne in fizične osebe, društva in drugi sub-
jekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju 
turizma oziroma so registrirani za opravljanje turistične 



Stran 982 / Št. 31 / 29. 4. 2016 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

dejavnosti in ki doslej niso bili prejemniki sredstev mini-
strstva za namen uvajanja in implementacije okoljskega 
znaka za turistične nastanitve. Prijavitelj, ki je že prido-
bil sredstva za uvedbo in implementacijo določenega 
znaka, pa lahko kandidira za uvedbo drugega znaka. 
Prijavitelj lahko kandidira za več znakov hkrati, kolikor 
je zadevne znake pridobil.

7. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpi-

su znaša 28.000,00 EUR. Sredstva bodo na razpolago 
v letu 2016.

Koriščenje sredstev bo možno v letu 2016.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 173210 

(Trženje in razvoj turizma).
Izpolnitev obveznosti ministrstva je vezana na pro-

računske zmogljivosti ministrstva v posameznih pro-
računskih letih. Če pride do spremembe v državnem 
proračunu ali programu dela ministrstva, ki neposredno 
vpliva na ta razpis, lahko ministrstvo zmanjša razpoložlji-
va sredstva v okviru razpisa, spremeni dinamiko izplačil 
ali razveljavi razpis ter sklepe o dodelitvi sredstev.

8. Višina sofinanciranja
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja 

in implementacije okoljskih znakov za turistične nastani-
tve lahko dosega največ 7.000,00 EUR za posamezen 
nastanitveni objekt oziroma 100 % upravičenih stroškov.

Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom na-
kazana na osnovi izstavljenih zahtevkov za izplačilo 
in sicer v enkratnem znesku po predložitvi in potrditvi 
zahtevka za izplačilo.

Sredstva dodeljena v okviru zadevnega razpi-
sa predstavljajo pomoč po pravilu »de minimis«.

V okviru obravnave vlog prijaviteljev bo strokovna 
komisija izpolnjevanje pogoja za dodelitev pomoči po 
pravilu »de minimis« preverila na podlagi podatkov pri-
javitelja, ki so sestavni del vloge za izvedbo projekta in 
dodatno s poizvedbo pri Sektorju za spremljanje držav-
nih pomoči na Ministrstvu za finance.

V primeru, da strokovna komisija ugotovi, da bi sku-
pna vrednost pomoči, dodeljene prijavitelju, presegala 
200.000,00 EUR v obdobju treh proračunskih let, ne 
glede na obliko ali namen pomoči, pomoči takšni vlogi 
po pravilu »de minimis« ne bo dodelila.

V primeru prekoračitve dovoljenega zneska pomoči 
po pravilu »de minimis« v predpisanem obdobju, in sicer 
z dodelitvijo sredstev na podlagi tega javnega razpisa, je 
upravičenec dolžan prejeta sredstva, s katerimi je zgor-
njo mejo dovoljene de minimis pomoči presegel, v celoti 
vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Dovoljena je kumulacija pomoči po pravilu »de mi-
nimis« z drugimi vrstami pomoči za iste upravičene 
stroške, vendar le, če se s takšno kumulacijo ne preseže 
največja intenzivnost pomoči in znesek pomoči, dopu-
stnih po drugih predpisih (shemah).

9. Pogoji za prijavo
Na razpis za ta namen se lahko prijavijo pravne 

in fizične osebe, društva in drugi sub jekti javnega in 
zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in ki 
doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen 
uvajanja in implementacije okoljskega znaka za turistič-
ne nastanitve.

Prijavitelj, ki je že pridobil sredstva za uvedbo in im-
plementacijo določenega znaka, pa lahko kandidira za 
uvedbo drugega znaka, kolikor je pridobil zadevni znak.

10.1. Splošni pogoji
Prijavitelji morajo izpolnjevati sledeče splošne po-

goje:
– opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji,
– ni v stečaju, prisilni poravnavi ali likvidaciji,

– ni dolgoročno plačilno nesposoben po tretjem 
odstavku 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – 
ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11, 87/11 – ZPUOOD, 23/12, 
48/12, 47/13, 63/13 in 100/13),

– ni v težavah oziroma ne prejema, niti ni v postop-
ku pridobivanja finančne pomoči države po programu za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Mala 
in srednje velika podjetja, ki delujejo manj kot tri leta 
od registracije, se ne obravnavajo kot podjetja v teža-
vah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek 
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,

– nima neporavnanih obveznosti do države,
– ni za isti namen že sofinanciran iz drugih javnih 

virov, oziroma skupna višina prejetih sredstev iz tega 
naslova ne presega najvišje dovoljene višine sofinanci-
ranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči,

– glede sub jekta ni podana prepoved poslovanja 
v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – ura-
dno prečiščeno besedilo),

– dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom 
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10 in 77/11) 
ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financira-
nja terorizma.

10.2. Ostali pogoji
Nastanitveni obrati, ki so pridobili okoljski znak za 

turistične nastanitve, morajo biti locirani v Sloveniji in 
morajo izpolnjevati naslednje pogoje za kandidiranje:

1. Pridobitev okoljskega znaka za turistične 
nastanitve, ki je naveden v tem razpisu. Prijavitelj kot 
dokazilo predloži fotokopijo certifikata.

2. Prijavitelj mora predložiti dokazilo o lastni-
štvu, zakupu, najemu, upravljanju oziroma drugi pravici 
razpolaganja z nepremičnino, ki je prejela okoljski znak. 
Kot dokazilo prijavitelj predloži zemljiško knjižni izpisek 
oziroma pogodbo o najemu, zakupu, upravljanju objekta 
oziroma drug relevanten dokument.

3. Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanci-
ranja v okviru tega razpisa, niso in ne bodo prijavljeni 
za sofinanciranje v nobenem drugem razpisu. Dokazilo: 
izjava prijavitelja.

Vloga je formalno popolna, ko prijavitelj predloži 
sledeče obrazce:

Prijavni obrazec (obrazec št. 1)
Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (obrazec št. 2)
Utemeljitev pridobitve okoljskega znaka za turistič-

ne nastanitve iz vidika prispevka k uresničevanju nacio-
nalnih ciljev(obrazec št. 3)

Utemeljitev pridobitve okoljskega znaka za turistič-
ne nastanitve iz vidika skladnosti z razvojnimi dokumenti 
turistične destinacije (obrazec št. 4)

Kvaliteta projekta (obrazec št. 5)
Tržni potencial projekta (obrazec št. 6)
Stroški projekta (obrazec št. 7)
Širši družbeni vpliv (obrazec št. 8)
Ohranjanje okoljskega znaka za turistične nastani-

tve (obrazec št. 9)
Regionalni kriterij (obrazec št. 10)
Spisek že odobrenih pomoči de minimis (obrazec 

št. 11)
Vsebina popolne vloge (obrazec št. 12)
11. Merila za ocenjevanje
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale 

pogoje za kandidiranje in bodo skladne z nameni razpi-
sa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih 
meril:



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 31 / 29. 4. 2016 / Stran 983 

Merilo Točke
Največje št. točk pri 
posameznem sklopu 

in pod-sklopu
I. Uresničevanje nacionalnih ciljev 10
1. Skladnost s Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012–2016 10
 Da 10
 Ne 0
II. Skladnost z razvojnimi dokumenti turistične destinacije 10
1. Skladnost s Strategijo turistične destinacije ali Regionalnim razvojnim 

programom
10

 Da 10
Delno 5

 Ne 0
III. Kvaliteta projekta 30
1. Izvedene svetovalne storitve s strani zunanjih izvajalcev z namenom 

pridobitve trajnostnega znaka 
10

2. Usposabljanje lastnih kadrov za izvajanje ekološkega managementa 
(delavnice in seminarji, interna usposabljanja, konference na temo 
ekološkega managementa ali trajnostnega turizma idr.)

20

 Več kot 50 % zaposlenih se je udeležilo usposabljanja za izvajanje 
ekološkega managementa

20

 Usposabljanja za izvajanje ekološkega managementa se je udeležilo manj 
kot 50 % zaposlenih

10

IV. Tržni potencial projekta 30
1. Izvajanje promocije okoljskega znaka 30
 Izdelava promocijskega materiala, na katerem je jasno razviden okoljski 

znak in uporaba vsaj dveh orodij tržnega komuniciranja (sejmi, oglaševanje, 
odnosi z javnostmi…), od teh vsaj eden v tujini

30

 Izdelava promocijskega materiala, na katerem je jasno razviden okoljski znak 
in uporaba vsaj enega orodja tržnega komuniciranja

20

 Podjetje ne izvaja promocije okoljskega znaka 0
V. Širši družbeni vpliv 10
1. Jasno izražena vizija trajnostnega delovanja prijavitelja in vpliv na družbeno 

okolje
10

Da 10
Delno 5
Ne 0

VI. Regionalni kriterij 10
1. Premagovanje razvojnih razlik med kohezijskima regijama 3

Ponudnik se nahaja v vzhodni kohezijski regiji 3
Ponudnik se nahaja v zahodni kohezijski regiji 0

2. Problemska območja
Ponudnik se nahaja v obmejnem problemskem območju 2 4
Ponudnik se nahaja v problemskem območju z visoko brezposelnostjo 2
Ponudnik se ne nahaja v problemskem območju 0

3. Triglavski narodni park 3
Ponudnik se nahaja v Triglavskem narodnem parku 3
Ponudnik se ne nahaja v Triglavskem narodnem parku 0

 Skupaj 100

Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofi-
nanciranje, je 60 točk. Kolikor se bo po končanem oce-
njevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega 
sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk, 
presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdelje-
na glede na višino doseženih točk, prednost pri dodelitvi 
bodo imeli projekti z višjim številom točk. V primeru, da 
bo več projektov z enako oceno, se bo upoštevalo šte-
vilo točk pri merilu kvaliteta projekta.

V primeru, da bodo projekti tudi pri tem merilu dose-
gli enako oceno, se bo upoštevala višina točk pri merilu 
vezanem na regionalni kriterij.

Skupno število možnih točk je 100.
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12. Način prijave: popolna vloga, v skladu z raz-
pisno dokumentacijo, mora biti dostavljena na naslov: 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Tru-
barjeva 11, 2000 Maribor (po pošti ali oddaja v vložišče 
ministrstva na Trubarjevi 11, Maribor) v zaprti ovojni-
ci pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis okoljski 
znak« na prednji strani ter polnim naslovom pošiljatelja 
in sicer najmanj dva delovna dneva pred predvidenim 
odpiranjem.

13. Odpiranja vlog
Razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvo odpira-

nje prispelih vlog bo 30. 5. 2016, drugo pa 8. 9. 2016. 
V primeru, da sredstva na zadnjem odpiranju ne bodo 
porabljena v celoti, lahko ministrstvo določi še dodaten 
datum odpiranja vlog. Datumi odpiranja bodo objavlje-
ni na spletni strani ministrstva [http://www.mgrt.gov.si/].

Pri vsakem odpiranju se bodo upoštevale vse vlo-
ge, ki bodo ne glede na način dostave prispele v vlo-
žišče Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
najkasneje do 15. ure dva dni pred odpiranjem. Vloge, 
ki bodo prispele po navedenem roku se prenesejo v na-
slednje odpiranje. Prijavitelj bo o tem pisno obveščen 
s strani ministrstva. Vloge, ki bodo prepozno oddane za 
zadnje odpiranje, bodo vrnjene prijavitelju.

Vlog, ki ne bodo ustrezno opremljene, komisija ne 
bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju.

Odpiranje vlog ni javno.
14. Postopek obravnave vlog
Vloge na javni razpis bo obravnavala strokovna ko-

misija, ki jo imenuje minister, pristojen za gospodarski 
razvoj in tehnologijo.

Strokovna komisija bo v prvi fazi preverjala formal-
no popolnost vlog. Prijavitelji, ki bodo podali formalno 
nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi le-teh. Do-
polnitev vlog je mogoča v roku 8 delovnih dni od prejema 
poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v do-
ločenem roku, bodo zavržene.

Prijavitelj v dopolnitvi v skladu z Uredbo o merilih, 
postopkih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbu-
janje razvojnih programov in prednostnih nalog ne sme 
spreminjati:

1. višine zaprošenih sredstev,
2. tistega dela vloge, ki se veže na tehnične 

specifikacije predmeta vloge,
3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko 

vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na 
preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku do-
delitve sredstev.

Kolikor bi prijavitelji v dopolnitvi spreminjali zgoraj 
navedene dele vloge, se upoštevajo navedbe iz prvotne 
vloge.

Dopolnitev vlog je namenjena zagotovitvi morebi-
tnih manjkajočih dokumentov, obrazcev oziroma podat-
kov, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku 
roka za oddajo vloge na javni razpis.

Izključno prijavitelj sme ob pisnem soglasju ne-
posrednega uporabnika državnega proračuna popraviti 
očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in 
ocenjevanju ponudb. Pri tem se višina zaprošenih sred-
stev ne sme spreminjati.

V drugi fazi bo strokovna komisija preverjala izpol-
njevale pogojev za kandidiranje. Vloge, ki ne bodo iz-
polnjevale pogojev za kandidiranje in vloge, ki ne bodo 
skladne z nameni razpisa, se zavrnejo. Popolne vloge, ki 
bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne 
z namenom razpisa, bo strokovna komisija ocenila v skla-
du z objavljenimi merili. Vloge, ki bodo presegle prag za 
sofinanciranje, bodo predlagane ministru v odobritev sofi-
nanciranja, medtem ko bo za vloge, ki tega praga ne bodo 

dosegle, predlagana zavrnitev. Sklepi z odločitvijo o vlogi 
bodo praviloma izdani v roku 90 dni od dne odpiranja 
vloge. Pritožba na sklep ni mogoča, kolikor se prijavitelj 
s sklepom ne strinja, lahko pa sproži upravni spor.

15. Varovanje podatkov in poslovna tajnost: vsi po-
datki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informa-
cije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelj posebej 
označi kot poslovno skrivnost. Prijavitelji morajo podat-
ke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, v svoji vlogi 
tako tudi označiti. Poslovna skrivnost se lahko označi 
posamezni podatek ali del vloge, ne more pa se nana-
šati na celotno vlogo in na podatke, potrebne za oceno 
vloge po merilih javnega razpisa. Člani strokovne komi-
sije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, 
bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.

16. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumenta-
cija bo z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS dosto-
pna na spletni na spletni strani ministrstva: http://www.
mgrt.gov.si/ pod rubriko Javni razpisi.

17. Dodatne informacije: dodatne informacije in do-
kumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti 
na osnovi zahteve prijavitelja, poslane po elektronski 
pošti na naslov: irena.milinkovic@gov.si.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 6316-6/2016-10 Ob-2071/16

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije na podlagi 12. in 14. člena Zakona o raziskoval-
ni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), 
15. člena Pravilnika o Ciljnih raziskovalnih programih 
(CRP) (Uradni list RS, št. 43/11 in 6/12) (v nadaljnjem 
besedilu: Pravilnik o CRP), Metodologije ocenjevanja 
prijav za razpise št. 6319-2/2013-25 z dne 25. 1. 2016 
– uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-26 in 
6319-2/2013-27 z dne 4. 3. 2016 (v nadaljnjem bese-
dilu: Metodologija), Metodologije ocenjevanja in izbora 
prijav za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega razisko-
valnega programa »CRP 2016« za izvedbo javnega raz-
pisa v letu 2016, št. 012-2/2016-2, z dne 15. 4. 2016 
(v nadaljnjem besedilu: Metodologija CRP), Usmeritev 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za pripra-
vo Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa 
(CRP) »CRP 2016« v letu 2016, št. 631-5/2016/3, z dne 
29. 3. 2016 (v nadaljnjem besedilu: Usmeritve) in soglasij 
Državnega zbora Republike Slovenije, št. 041-02/16-2/8, 
z dne 25. 4. 2016, Urada Vlade Republike Slovenije za 
Slovence v zamejstvu in po svetu št. 53010-1/2016/3, 
z dne 19. 4. 2016, Ministrstva za zdravje, št. 631-2/2016, 
z dne 18. 4. 2016, Urada Republike Slovenije za kemi-
kalije, št. 012-1/2016/5, z dne 22. 4. 2016, Ministrstva 
za finance, št. 631-2/2016/8, z dne 25. 4. 2016, Službe 
Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohe-
zijsko politiko, št. 631-2-2016/7, z dne 25. 4. 2016, Mi-
nistrstva za kulturo, št. 631-3/2016/3, z dne 18. 4. 2016, 
Ministrstva za okolje in prostor, št. 631-8/2015, z dne 
19. 4. 2016, Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport, št. 631-5/2016/5, z dne 22. 4. 2016 in Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, 631-6/2016/6, z dne 
22. 4. 2016, objavlja

javni razpis
za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega 

raziskovalnega programa »CRP 2016« v letu 2016
1. Naziv in naslov udeležencev javnega razpisa:
– Javna agencija za raziskovalno dejavnost Re-

publike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljnjem besedilu: agencija),
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– Državni zbor Republike Slovenije, Šubičeva 
ulica 4, 1102 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: DZ RS),

– Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence 
v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva cesta 15, 1000 Ljub-
ljana (v nadaljnjem besedilu: USZS),

– Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 
Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: MZ),

– Urad Republike Slovenije za kemikalije, Ajdovšči-
na 4, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: URSK),

– Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljub-
ljana (v nadaljnjem besedilu: MF),

– Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova ulica 5, 1000 
Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: SVRK),

– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 
Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: MK),

– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 
cesta 48, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: MOP),

– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Masarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem 
besedilu: MIZŠ) in

– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem bese-
dilu: MGRT).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega 

programa »CRP 2016« v letu 2016 (v nadaljnjem bese-
dilu: Javni razpis CRP 2016) je izbor in sofinanciranje 
raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektor-
jem udeležencev javnega razpisa v zvezi z določanjem 
razvojnih usmeritev in politike na posameznem področju 
javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenč-
nosti in trajnostnega razvoja Slovenije.

Javni razpis CRP 2016 temelji na strateških ciljih, 
opredeljenih v dokumentih, in sicer: Dispoziciji razisko-
valnega programa Državnega zbora »DRŽAVNI ZBOR 
IN NJEGOVA VLOGA«, št. 020-02/98-41/2, Strategiji 
odnosov Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih 
meja, št. 53000-1/2008/5, z dne 12. 5. 2008, Zakonu 
o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih 
meja (ZORSSZNM) (Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10), 
Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zava-
rovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZU-
PJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 
– ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 
95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT), Uredbi REACH (re-
gistracija, evalvacija, avtorizacija in omejitve kemikalij), 
Zakonu o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – UPB1, 
47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08, 9/11 in 83/12 – 
ZFfS-1), Strategiji Republike Slovenije za zdravje otrok 
in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012–2020 (Vlada 
RS, julij 2015), Parmski deklaraciji o okolju in zdravju 
(WHO, 2010), Akcijskemu načrtu za izvajanje Strate-
gije Republike Slovenije za zdravje otrok in mladostni-
kov v povezavi z okoljem 2012–2020 (Vlada RS, julij 
2015), Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakonu o državni 
upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 
– ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14), 
Zakonu o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15), 
Paktu stabilnosti in rasti (SGP), Programu stabilnosti, 
Nacionalnemu reformnemu programu in strukturni refor-
mi, Odstopanju od srednjeročnega cilja (MTO), Europe 
2020 jobs and growth strategy, Strategiji pametne spe-
cializacije Slovenije v obdobju 2016 – 2023 (S4), Ope-
rativnemu programu za izvajanje evropske kohezijske 

politike v obdobju 2014–2020 na področjih R&R, ino-
vativnosti in podjetništva, Resoluciji o nacionalnem pro-
gramu za jezikovno politiko 2014–2018 (Uradni list RS, 
št. 62/13), Akcijskemu načrtu za jezikovno izobraževanje, 
št. 61400-5/2015/6, z dne 13. 11. 2015, Strategiji EU za 
biotsko raznovrstnost do leta 2020, Strateškem načrtu za 
biotsko raznovrstnost do leta 2020, Zakonu o ratifikaciji 
Kartagenska protokola o biološki varnosti h Konvenciji 
o biološki raznovrstnosti (Uradni list RS, – Mednarodne 
pogodbe, št. 23/02), Zakonu o ratifikaciji Dopolnilnega 
protokola iz Nagoje in Kuala Lumpurja o odgovornosti in 
nadomestilih h Kartagenskemu protokolu o biološki var-
nosti (Uradni list RS, – Mednarodne pogodbe, št. 4/14), 
Okvirnem programu za prehod v zeleno gospodarstvo 
z Akcijskim načrtom izvajanja in Načrtom aktivnosti mi-
nistrstev in vladnih služb 2015–2016 (Sklep Vlade RS 
z dne 29. 10. 2015), Zaprtju zanke – akcijskega na-
črta EU za krožno gospodarstvo, Bruselj, 2. 12. 2015 
COM (2015) 614 final, Zakonu o ratifikaciji Konvencije 
o biološki raznovrstnosti – MKBR (Uradni list RS, – 
Mednarodne pogodbe, št. 7/96), Zakonu o ohranjanju 
narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14), Za-
konu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15), 
Uredbi 1301/2013/EU, Zakonu o prostorskem načrto-
vanju (Uradni list RS, št. 33/07), Strategiji prostorskega 
razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/2004), Zakonu 
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) 
(Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), Zakonu o ratifikaciji 
Protokola o celovitem upravljanju obalnih območij v Sre-
dozemlju (Uradni list RS, št. 84/09), Direktivi 2014/89/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 
o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtova-
nje (Uradni list Evropske unije, L 257, 28. avgust 2014), 
Uredbi 1301/2013/EU, Beli knjigi o vzgoji in izobraževa-
nju v Republiki Sloveniji 2011, Zakonu o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), (Uradni 
list RS, št. 12/96, 23/96 – popr., 22/00 – ZJS, 64/01, 
101/01 – Odl. US, 108/02, 79/03, 34/03, 65/05, 129/06, 
118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – 
popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D), Zakonu 
o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02, 
97/03 – odl. US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/04 – ZVO-1, 
45/04 – ZVZP-A, 62/04 – odl. US, 92/05 – ZJC-B, 111/05 
– odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 
108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. 
US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. 
US, 19/15), Zakonu o prostorskem načrtovanju (ZPNa-
črt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZU-
PUDPP-A), Resoluciji o raziskovalni in inovacijski stra-
tegiji Republike Slovenije do leta 2020 (Uradni list RS, 
št. 43/11), Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1 112/07, 
9/11, 57/12 – ZPOP-1A).

Predmet javnega razpisa CRP 2016 je določen 
s prioritetnimi vsebinami v okviru težišč »CRP 2016« 
udeležencev: DZ RS, USZS, MZ, URSK, MF, SVRK, 
MK, MOP, MIZŠ, MGRT in agencije, in sicer:

Težišče 1: Razvoj demokracije v Sloveniji,
Težišče 2: Ohranjanje etnične identitete pri Sloven-

cih zunaj Republike Slovenije,
Težišče 3: Povezovanje ukrepov za preprečevanje 

bolezni,
Težišče 4: Ugotavljanje izpostavljenosti ljudi in oko-

lja kemikalijam,
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Težišče 5: Fiskalna in ekonomska politika,
Težišče 6: Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok 

in uporaba znanj za gospodarski razvoj in kakovostna 
delovna mesta,

Težišče 7: Kulturna raznolikost in socialna kohe-
zivnost,

Težišče 8: Okolje in prostor,
Težišče 9: Šolski prostor,
Težišče 10: Bralna pismenost kot dejavnik kognitiv-

nega razvoja otrok,
Težišče 11: Učinkovito upravljanje raziskovalnega 

in inovacijskega sistema.
Težišča javnega razpisa CRP 2016 tematsko in 

problemsko ustrezajo strateškim in drugim razvojnim 
dokumentom DZ RS, USZS, MZ, URSK, MF, SVRK, MK, 
MOP, MIZŠ, MGRT in agencije.

Razpisani tematski sklopi predstavljajo vsebinski 
okvir za razpisane teme in pokrivajo skupne vsebine 
in skupne cilje v okviru posameznega težišča CRP ter 
imajo skupen naslov v okviru posameznih težišč CRP. 
Tematski sklopi sledijo ciljem in prednostnim program-
skim usmeritvam.

Razpisane teme z opredelitvijo in podrobno obra-
zložitvijo ciljev, skupno okvirno višino sredstev in ce-
lotnim trajanjem projekta ter z navedbo uradne osebe 
udeleženca so priloga javnemu razpisu.

Razpisani tematski sklopi oziroma teme
Težišče 1: Razvoj demokracije v Sloveniji
1.1 Tematski sklop: Državni zbor in njegova vloga 

v slovenskem političnem sistemu
1.1.1 Naslov teme: Avtonomija Državnega zbora 

v vseh vidikih njene pojavnosti
Cilja:
– ugotoviti, kakšen je položaj Državnega zbora 

v odnosu do drugih vej oblasti, predvsem v smislu, 
kako razumemo avtonomijo Državnega zbora v odnosu 
do 'avtonomije' drugih vej oblasti;

– raziskati značilnosti položaja Državnega zbora 
v slovenskem političnem in pravnem sistemu, in sicer 
skozi t. i. pet vidikov avtonomije: (a) regulativna avtono-
mija, (b) upravna avtonomija, (c) finančna avtonomija, 
(d) avtonomija na področju zagotavljanja lastne varnosti, 
(e) avtonomija udejanjanja na področju zunanje politike, 
evropskih zadev in mednarodnih odnosov.

Težišče 2: Ohranjanje etnične identitete pri Sloven-
cih zunaj Republike Slovenije

2.1 Tematski sklop: Slovenci v sosednjih državah
2.1.1 Naslov teme: Jezik in demografija v luči ohra-

njanja slovenske kulturne identitete v sosednjih državah
Cilj:
– preučiti pomen in predvsem vpliv ter načine ohra-

njanja slovenskega jezika v slovenskih manjšinskih sku-
pnostih v sosednjih državah – vključno s pomenom in 
načinom izvajanja poučevanja slovenščine na rednih 
dvojezičnih in drugih šolah.

2.2 Tematski sklop: Slovenci v zdomstvu in izse-
ljenstvu

2.2.1 Naslov teme: Sodobni načini ohranjanja etnič-
ne identitete v izseljenstvu

Cilj:
– analizirati vzroke za nezainteresiranost generacij 

potomcev slovenskih izseljencev za sodelovanje z or-
ganizirano slovensko izseljensko skupnostjo ter poiskati 
nove načine oziroma možnosti sodelovanja tako te ge-
neracije kot tudi novo prispelih migrantov iz Slovenije 
z matično domovino in med seboj, pri čemer je priča-
kovati tudi analizo možnosti za vračanje v Slovenijo in 
iskanje vzrokov za nevračanje.

Težišče 3: Povezovanje ukrepov za preprečevanje 
bolezni

3.1 Tematski sklop: Podpora in oblikovanje ter iz-
vajanje sektorskih in medsektorskih politik s področja 
varovanja in krepitve zdravja

3.1.1 Naslov teme: Analiza izvajanja dejavnosti na 
področju medicine dela

Cilji:
– pregled in ocena stanja izvajanja dejavnosti na 

področju medicine dela ter ovrednotenje sedanje prakse 
izvajanja medicine dela;

– analiza financiranja dejavnosti na področju medi-
cine dela ter analiza njene umeščenosti v sistem zdra-
vstvenega varstva;

– analiza novih potreb in razmer na trgu dela;
– podlaga za pripravo strateških usmeritev Ministr-

stva za zdravje oziroma zdravstva za to dejavnost.
3.1.2 Naslov teme: Sistem odkrivanja novih psiho-

aktivnih snovi v Sloveniji
Cilji:
– razvoj sistema za stalno spremljanje zastrupi-

tev z novimi psihoaktivnimi snovmi (NPS) v Sloveniji 
z zbiranjem bioloških vzorcev ter ustrezno toksikološko 
analizo le-teh;

– razvoj mreže urgentnih ambulant in intenzivnih 
enot slovenskih bolnišnic s ciljem centraliziranega zbira-
nja bioloških vzorcev pri zastrupljencih z NPS;

– razvoj laboratorijske toksikološke analitike za od-
krivanje in spremljanje zastrupitev z NPS;

– izboljšanje znanja o zastrupitvah z NPS ter opti-
mizacija zdravljenja zastrupljencev z NPS med zdravniki 
in drugimi zdravstvenimi delavci v Sloveniji;

– izboljšanje preventivnega delovanja na področju 
preprečevanja uživanja NPS v Sloveniji na osnovi de-
janskih toksikoloških podatkov o uživanju NPS med 
mladimi;

– izboljšanje zbiranja podatkov za »Sistem zgo-
dnjega obveščanja o pojavu novih NPS«, ki je del evrop-
skega projekta »Sistem zgodnjega obveščanja o pojavu 
novih NPS« v sklopu organizacije European Monitoring 
Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) ter 
vključitev v evropski projekt »European Drug Emergen-
cies Network (Euro-DEN)«.

3.1.3 Naslov teme: Industrijska konoplja v živilih 
(prehranskih dopolnilih) – vsebnosti THC, CBD ter osta-
lih kanabinoidov v živilih (prehranskih dopolnilih) na slo-
venskem trgu v povezavi s tveganjem za zdravje

Cilji:
– pregled in analiza stanja oziroma ponudbe pre-

hranskih dopolnil, ki vsebujejo THC in izdelkov, ki vse-
bujejo CBD na slovenskem trgu (mali pro izvajalci/dopol-
nilna dejavnost/uvoz);

– ugotavljanje stopnje vsebnosti THC, CBD in dru-
gih kanabinoidov v prehranskih dopolnilih in drugih iz-
delkih;

– priprava strokovnih izhodišč za uporabo industrij-
ske konoplje v živilih oziroma prehranskih dopolnilih z vi-
dika tveganja za zdravje ter priprava potencialnih predlo-
gov sprememb relevantne zakonodaje s tega področja;

– ovrednotenje primerov prehranskih dopolnil, živil 
in zdravil, ki vsebujejo industrijsko konopljo, z vidika 
tveganja za zdravje.

3.1.4 Naslov teme: Razvoj in implementacija orod-
ja za določanje individualne ogroženosti z rakom dojk 
v slovenski populaciji

Cilji:
– v algoritem Taylor-Cuzickovega programa IBIS 

vgraditi slovenske epidemiološke podatke ter tako pri-
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praviti programsko orodje S-IBIS za določanje indivi-
dualne ogroženosti z rakom dojk v slovenski populaciji;

– testiranje aplikacije S-IBIS za zanesljivo ocenje-
vanje individualne ogroženosti žensk (pilotna faza);

– priprava strokovnih priporočil za uporabo progra-
ma S-IBIS v centrih za bolezni dojk ter sodelovanje pri 
vključitvi teh priporočil v smernice in pravilnik o primar-
nem zdravstvenem varstvu žensk;

– priprava in izvedba usposabljanja uporabnikov 
programa S-IBIS.

3.1.5 Naslov teme: Značilnosti in prioritete na po-
dročju z zdravjem povezanih vedenj ter socialnega kon-
teksta med mladostniki v Sloveniji – izvedba raziskave 
HBSC

Cilji:
– zbrati mednarodno primerljive podatke, pridobi-

ti vpogled in povečati razumevanje vedenj, povezanih 
z zdravjem in socialnih kontekstov življenja mladostni-
kov v Sloveniji z izvedbo raziskave HBSC;

– priprava strokovnih podlag za pripravo ukrepov 
na področju krepitve zdravja otrok in mladostnikov;

– podpora izvajanju javnozdravstvenih politik, ki 
vključujejo otroke in mladostnike.

3.1.6 Naslov teme: Tretja slovenska nacionalna 
presečna raziskava bolnišničnih okužb

Cilji:
– oceniti prevalenco vseh in posameznih vrst bolni-

šničnih okužb (glede značilnosti bolnikov, bolnišnic, vr-
ste oddelkov) med bolniki hospitaliziranimi v slovenskih 
bolnišnicah za akutno oskrbo;

– opisati mikroorganizme povzročitelje bolnišničnih 
okužb in za nekatere oceniti delež odpornih proti anti-
biotikom;

– opisati značilnosti bolnikov in njihovo izpostavlje-
nost dejavnikom tveganja;

– opisati uporabo protimikrobnih zdravil;
– oceniti nekatere procesne in strukturne kazalnike.
Težišče 4: Ugotavljanje izpostavljenosti ljudi in oko-

lja kemikalijam
4.1 Tematski sklop: Pridobivanje podatkov za pri-

pravo ukrepov za zmanjševanje tveganj za ljudi in okolje 
zaradi kemikalij

4.1.1 Naslov teme: Razvoj metodološkega pristopa 
za ugotavljanje izpostavljenosti otrok in mladostnikov 
kemikalijam preko življenjskega okolja in ocenjevanje 
njihove obremenjenosti z določenimi kemikalijami ter 
potencialnih vplivov na zdravje

Cilji:
– podpora izvajanju Akcijskega načrta za izvajanje 

Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v poveza-
vi z okoljem 2012–2020 (Vlada RS, julij 2015);

– izvajanje Evropske kemijske zakonodaje REACH 
(registracija, evalvacija, avtorizacija in omejitve kemi-
kalij), ki temelji na raziskavah izpostavljenosti snovem 
v okolju;

– izvajanje 51. a člena Zakona o kemikalijah za 
namen določanja nacionalnih prioritet in kot dopolnilo 
Evropski iniciativi za humani biomonitoring (EHBMI);

– raziskava izpostavljenosti snovi (ali več snovem), 
ki predstavljajo tveganje za zdravje, zlasti otrok in mla-
dostnikov in imajo lastnosti snovi, ki povzročajo veliko 
zaskrbljenost (SVHC), s pomočjo humanega biomo-
nitoringa v izbrani populaciji otrok in mladostnikov, za 
namen preverjanja učinkovitosti že sprejetih ukrepov ali 
kot podpora za sprejemanje novih ukrepov;

– priprava metodologije za oceno izpostavljenosti 
in vnosa novih snovi v telo (opredelitev vrste in načina 
vzorčenja, odvzem vzorcev, analitika) ter vrednotenje 

izpostavljenosti in obremenjenosti s specifično prouče-
vano snovjo (zunanja in notranja izpostavljenost);

– opredelitev virov izpostavljenosti glede na življenj-
sko okolje in ocena potencialnih vplivov na zdravje;

– priprava predlogov oblikovalcem politik za pomoč 
pri odločanju na področju zdravja in okolja ter pri pripra-
vi ukrepov za zmanjševanje tveganj za zdravje otrok in 
mladostnikov.

4.1.2 Naslov teme: Izvajanje evropske kemijske za-
konodaje REACH na osnovi raziskav o izpostavljenosti 
ljudi in okolja kemikalijam

Cilji:
– podpora izvajanju Akcijskega načrta za izvajanje 

Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v poveza-
vi z okoljem 2012–2020 (Vlada RS, julij 2015);

– izvajanje Evropske kemijske zakonodaje REACH 
(registracija, evalvacija, avtorizacija in omejitve kemi-
kalij), ki temelji na raziskavah izpostavljenosti snovem 
v okolju;

– raziskava izpostavljenosti snovi (ali več snovem), 
ki bi lahko imela lastnosti snovi, ki povzroča veliko za-
skrbljenost;

– identifikacija snovi, ki povzroča veliko zaskrblje-
nost, priprava dosjeja XV za vključitev snovi na kandi-
datno listo snovi v skladu z Uredbo REACH;

– priprava analiz za upravljanje s tveganji, ki bodo 
podlaga za pripravo in sprejem odločitev v obliki zako-
nodajnega akta na EU ravni;

– screening kemikalij ter priprava predloga obli-
kovalcem politik za odločitev o pripravi najustreznejših 
ukrepov za zmanjševanje tveganja za zdravje človeka 
in okolje.

4.1.3 Naslov teme: Izpostavljenost ljudi ultra-finim 
delcem (nanodelcem) kot posledice ognjemetov

Cilji:
– podpora izvajanju Parmske deklaracije o okolju in 

zdravju (WHO, 2010) in Akcijskega načrta za izvajanje 
Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v poveza-
vi z okoljem 2012–2020 (Vlada RS, julij 2015);

– podpora Evropski kemijski zakonodaji REACH 
(registracija, evalvacija, avtorizacija in omejitve kemi-
kalij), ki temelji na raziskavah izpostavljenosti snovem 
v okolju;

– priprava ukrepov za zmanjšanje »novih tveganj«, 
ki jih povzročajo nanodelci;

– ozaveščanje javnosti o povečani izpostavljeno-
sti nanodelcem v času ognjemetov in posledicah za 
zdravje;

– ocena izpostavljenosti nanodelcem, ki nastanejo 
kot posledica ognjemetov;

– opredelitev povezav med onesnaženostjo zraka 
z nanodelci v času, ko so ognjemeti najbolj pogosti 
(npr. pred in po Novem letu) in možnimi posledicami za 
zdravje (npr. hospitalizacije zaradi bolezni dihal, srca 
in ožilja).

4.1.4 Naslov teme: Izdelava izhodišč za implemen-
tacijo Konvencije Minamata o živem srebru

Cilji:
– pridobitev podatkov za pripravo izhodiščnega po-

ročila po Konvenciji Minamata o živem srebru v Slove-
niji;

– identifikacija področij in možnih ukrepov zmanjše-
vanja izpostavljenosti živemu srebru;

– izpolnjevanje obveznosti po Konvenciji Minamata.
Težišče 5: Fiskalna in ekonomska politika
5.1 Tematski sklop: Javnofinančna politika, koordi-

nacija ekonomskih politik in makroekonomska stabilnost
5.1.1 Naslov teme: Postavitev orodij za ocenjevanje 

učinkov posameznih ukrepov in strukturnih sprememb
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Cilja:
S projektom bodo:
– izgrajena orodja za izračune učinkov posameznih 

strukturnih reform ali drugih ukrepov in za izračune de-
javnikov za njihovo uporabo v makro modelih;

– zagotovljen prenos znanja za kreiranje posame-
znih orodij in uporabo makroekonomskih modelov.

Težišče 6: Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok 
in uporaba znanj za gospodarski razvoj in kakovostna 
delovna mesta

6.1 Tematski sklop: Povečanje učinkovitosti ukre-
pov za podporo politikam raziskav, razvoja, inovativno-
sti in podjetništva skoz učinkovito spremljanje izvajanja 
Strategije pametne specializacije Slovenije (S4),

6.1.1 Naslov teme: Analitične podlage za revizijo 
S4 v letu 2018

Cilj:
– upoštevajoč metodologijo in vire uporabljene 

pri pripravi analitičnih podlag za S4 iz leta 2015 bo 
izvajalec pripravil empirične podlage za predvideno 
revizijo S4 v letu 2018. V prvi fazi izvedbe CRP bo 
analiziral relevantne novejše vire in analize, ki jih 
je potrebno uporabiti kot dodatno podlago tistim iz 
leta 2014 in 2015 in predlagal morebitne spremembe 
metodologije priprave analitičnih podlag. V sklepnem 
delu bo pripravil oceno relevance metodologije in 
podatkov iz analitičnega dela S4 v letu 2015 z vidika 
izsledkov analize 2017 ter izdelal priporočila za revi-
zijo dokumenta.

6.1.2 Naslov teme: Izdelava metodološkega orodja 
za spremljanje in vrednotenje SRIP S4

Cilj:
– izdelava metodologije za vrednotenje SRIP skozi 

pregled uporabljenih praks vrednotenja grozdov, kompe-
tenčnih centrov in podobnih povezav, v najuspešnejših 
regijah EU in globalno z vidika podpor z ukrepi nacional-
nih ali regionalnih inštitucij. Metodološki okvir mora pred-
videti evalvacijo struktur upravljanja ekvivalentnih pove-
zav kot so SRIPi (vključno z modeli prihodkov iz storitev 
in članarin), izvajanja tipičnih storitev, učinkov na uspe-
šnost vključenih podjetij in na BDP ter druge kazalnike 
razvojne in inovacijske uspešnosti.

Težišče 7: Kulturna raznolikost in socialna kohe-
zivnost

7.1 Tematski sklop: Kultura
7.1.1 Naslov teme: Ocena jezikovnopolitičnega sta-

nja: raziskava o jezikovni krajini v Republiki Sloveniji in 
potrebah govorcev slovenščine zunaj meja Republike 
Slovenija

Cilj:
– ocena in vrednotenje sociolingvistične situacije 

v Republiki Sloveniji in zunaj Republike Slovenije (v 
primeru slovenščine zunaj Republike Slovenije) z na-
menom oblikovanja novega nacionalnega programa za 
jezikovno politiko.

Težišče 8: Okolje in prostor
8.1 Tematski sklop: Trajnostno upravljanje z viri 

varstva okolja in z območji varstva narave
8.1.1. Naslov teme: Preveritev metod določanja 

standardov kakovosti tal
Cilja:
– na območjih z znano onesnaženostjo (Idrija, Me-

žica, Celje) ugotoviti povezavo med vsebnostjo onesna-
ževal v tleh, njihovo dostopnostjo in vsebnostjo v raz-
ličnih živilih;

– izbrati primerno metodo za določitev standardov 
kakovosti za različna onesnaževala v tleh, ki bodo za-
gotovila varno hrano na eni strani in na drugi strani tako 
kmetijsko pridelavo, ki varno hrano omogoča.

8.1.2 Naslov teme: Pregled stanja in ocena rabe 
genskih virov v Sloveniji in predlog ureditve področja 
dostopa do genskih virov

Cilji:
– pregled stanja na področju rabe genskih virov 

v Sloveniji, tako pri njihovem pridobivanju iz narave »in 
situ«, kakor tudi genskih virov »ex situ« ki so shranjeni 
v zbirkah (genskih bankah);

– popis zbirk genskih virov v Sloveniji in ocena ob-
sega rabe genskih virov iz zbirk;

– ocena interesa domačih in tujih raziskovalcev ter 
industrije po genskih virih iz Slovenije;

– izvedba posveta o smotrnosti zakonske ureditve 
dostopa do genskih virov in izdelava predloga ureditve;

– priprava napotkov za ravnanja ob odvzemu gen-
skega materiala in nadzoru genskih bank ter za izpolnje-
vanje obveznosti uporabnikov genskih virov.

8.1.3 Naslov teme: In situ imobilizacija onesnaženih 
zemljin z uporabo naprednih nanotehnologij in njiho-
va predelava v ekološko neoporečna urbana tla

Cilji:
– celovita karakterizacija izbranih onesnaženih po-

dročij, povzročenih zaradi industrijske dejavnosti ali ru-
darjenja;

– priprava učinkovitih in trajnostnih postopkov re-
mediacije z vključitvijo nanotehnologije,

– pilotna izvedba na izbranih lokacijah;
– analiza življenjskega cikla (LCA) za predlagane 

postopke;
– pripraviti pogoje za izboljšanje stanja tal na izbra-

ni lokaciji onesnažene zemljine.
8.1.4. Naslov teme: Novi izzivi varovanja okolja in 

zdravja ljudi na področju sintezne biologije in sodobne 
biotehnologije v okviru GSO zakonodaje

Cilji:
– pridobiti pregled uporabnosti obstoječe ocene 

tveganja za okolje in zdravje ljudi (OTO) v okviru zako-
nodaje na področju GSO glede produktov novih tehnik 
sodobne biotehnologije in sintezne biologije;

– ugotoviti potrebne dopolnitve obstoječe ocene 
tveganja za okolje in zdravje ljudi (OTO) v okviru zako-
nodaje na področju GSO glede produktov novih tehnik 
sodobne biotehnologije in sintezne biologije;

– ugotoviti možne družbeno-ekonomske vplive no-
vih tehnik sodobne biotehnologije in sintezne biologije.

8.2 Tematski sklop: Trajnostni urbani razvoj
8.2.1 Naslov teme: Analiza možnosti za izvajanje 

urbanih projektov z uporabo javno zasebnega partner-
stva

Cilji:
– opredeliti tip urbanih projektov, ki so primerni za 

javno zasebno partnerstvo;
– izboljšati upravljalsko zmogljivost občin za pripra-

vo in vodenje projektov javno zasebnega partnerstva 
v sklopu urbanih projektov;

– vzpostaviti podlago za izboljšanje prakse na 
osnovi analize uspešnih in neizvedenih projektov;

– izdelati priporočila za lokalne skupnosti na pod-
lagi slabe in dobre prakse pri izvajanju projektov javno 
zasebnega partnerstva.

8.3 Tematski sklop: Celovito upravljanje območij / 
prostora

Tema 8.3.1: Model povezovanja prostorskega in 
razvojnega načrtovanja na regionalni ravni

Cilji:
– oblikovanje nabora vsebin, ki so regionalne-

ga/medobčinskega pomena;
– integracije prostorskih vsebin in regionalnega ra-

zvojnega programiranja;



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 31 / 29. 4. 2016 / Stran 989 

– oblikovanje modela upravljanja na regional-
ni/medobčinski ravni;

– preveritev predlaganega modela na izbranih re-
gijskih projektih v sodelovanju RRA GIZ.

8.3.2 Tema: Oblikovanje procesa pomorskega pro-
storskega načrtovanja

Cilji:
– oblikovanje predloga procesa pomorskega pro-

storskega načrtovanja;
– oblikovanje predloga postopka priprave pomor-

skega prostorskega načrta;
– oblikovanje predloga vsebine in oblike pomorske-

ga prostorskega načrta;
– oblikovanje predloga spremljanja izvajanja po-

morskega prostorskega načrta;
– preveritev predlaganega procesa pomorskega 

prostorskega načrtovanja in postopka priprave pomor-
skega prostorskega načrta na testnem primeru.

Težišče 9: Šolski prostor
9.1 Tematski sklop: Arhitektura javnih vrtcev in šol 

v Sloveniji
9.1.1 Naslov teme: Analiza stanja na področju ar-

hitekture javnih vrtcev in šol v Sloveniji – evidentiranje, 
vrednotenje in varovanje primerov kakovostne (trajno-
stne) arhitekturne prakse

Cilj:
– konceptualna, pregledna, zgodovinska analiza 

primerov kakovostne arhitekturne prakse javnih vrtcev 
in šol. Posebni cilj projekta je tudi ocena obstoječih nor-
mativnih podlag: evidentiranje glavnih normativnih ovir 
za kakovostno arhitekturo vrtcev in šol.

Težišče 10: Bralna pismenost kot dejavnik kognitiv-
nega razvoja otrok

10.1 Tematski sklop: Izobraževanje, raziskovanje
10.1.1 Naslov teme: Razvijanje bralnih in pisnih 

zmožnosti
Cilji:
– komplementarno razvijanje sporazumevalnih 

zmožnosti sprejemanja (branje) in sporočanja (pisanje);
– razumevanje literarnosistemskega pristopa in ko-

gnitivnega pisnega modela pri književnem pouku po 
vertikali (vrtec, OŠ, SŠ, matura);

– razvijanje demokratičnih kompetenc (od egocen-
trizma k sociocentrizmu pri pisanju, pluralizem interpre-
tacij ipd.);

– razvijanje kognitivnega modela pisnega procesa 
(od nanizovalnega k problemskemu modelu);

– razvijanje kompetenc za šolo prihodnosti (spora-
zumevanje (branje in pisanje), sociocentrizem in sode-
lovalnost v družbi temelječi na znanju;

– razvijanje pisnih zmožnosti šolskih besedilnih vrst 
(neustvarjalna, polustvarjalna in ustvarjalna besedil;

– razvijanje pisnih zmožnosti (poznavanje pisnega 
procesa (pisnih dejavnikov, spomina, faz tvorjenja), na-
čela uspešnega pisanja (poznavanje teme, okoliščine 
pisanja, besedni jezik in značilnosti pisanja);

– razvijanje pisnih zmožnosti kot reševanje pro-
blemov (angl. problem solving) in spremljanje pisnega 
procesa (angl. monitoring);

– večina svetovne komunikacije v času globalizacije 
poteka v pisni obliki in sta sporazumevalni zmožnosti 
branja in pisanja postali temeljni dejavnosti.

Težišče 11: Učinkovito upravljanje raziskovalnega 
in inovacijskega sistema

11.1 Tematski sklop: Vrednotenje družbenoeko-
nomskih učinkov znanosti in raziskav

11.1.1 Naslov teme: Učinkovitost upravljanja znan-
stveno-raziskovalnega sistema

Cilji projekta sledijo ukrepom Resolucije o razisko-
valni in inovacijski strategiji Republike Slovenije do leta 

2020, poglavje 2.: Učinkovito upravljanje raziskovalnega 
in inovacijskega sistema ter ciljem in ukrepom v okviru 
tega poglavja: (1) Vzpostaviti učinkovit enoten sistem 
upravljanja raziskovalnega in inovacijskega sistema, ki 
bo vključeval vse deležnike in (3) Redno vrednotenje 
učinkovitosti vseh podpornih in izvajalskih institucij.

Projekt mora nasloviti vprašanja učinkovitosti upra-
vljanja z javnimi viri v pogojih omejenih proračunskih 
sredstev z vidika ovrednotenja družbenoekonomskih 
učinkov znanosti in raziskav, in sicer tako ekonomskih kot 
drugih pozitivnih družbenih učinkov. Nadalje naj projekt 
naslovi tudi na evropski ravni aktualne razprave o razmer-
ju med znanstveno odličnostjo in aplikativnostjo raziskav.

Predmet raziskave je:
1. Deskriptivna analiza družbenoekonomskih učin-

kov znanosti in raziskav ter metodoloških modelov mer-
jenja učinkovitosti znanosti in raziskav;

2. Komparativna analiza relevantnih nacionalnih 
modelov vrednotenja družbenoekonomskih učinkov 
znanosti in raziskav ter identifikacija dobrih praks pri-
merljivih držav;

3. Analiza in vrednotenje učinkovitosti izbranih in-
strumentov agencije z vidika družbenoekonomskih 
učinkov znanosti in raziskav (financiranje raziskoval-
nih programov, raziskovalnih projektov in mednarodnih 
raziskav);

4. Analiza in vrednotenje veljavnih kriterijev in ka-
zalnikov v ocenjevalnem postopku agencije;

5. Predlog izboljšav upravljanja znanstveno-razi-
skovalnega sistema z vidika instrumentov, kriterijev in 
kazalnikov agencije.

11.2 Tematski sklop: Mednarodna povezanost zna-
nosti

11.2.1 Naslov teme: Mednarodna povezanost in 
mreženje znanstvenikov iz Republike Slovenije

Cilji projekta sledijo ukrepom Resolucije o razisko-
valni in inovacijski strategiji Republike Slovenije do leta 
2020, s poudarkom na poglavju 3.3 Sodelovanje na 
raziskovalno-razvojnem področju v EU in svetu. Projekt 
mora natančneje nasloviti mednarodno vpetost znan-
stvenikov iz Republike Slovenije kot nujnega predpogoja 
za kakovostno znanost, mednarodno sodelovanje in tudi 
vračanje domačih znanstvenikov ter prihod tujih znan-
stvenikov. Posebej mora biti izpostavljena dimenzija t.i. 
kroženja možganov, kot ga opredeljuje npr. OECD.

Predmet raziskave obsega naslednje dejavnosti, ki 
posredno predstavljajo tudi posamične cilje:

1. Pregled in ovrednotenje primerov dobrih praks 
povezovanja znanstvenikov z matičnim okoljem v sve-
tovnem merilu (razmejitev glede na uveljavljeno klasi-
fikacijo držav, kot jo uporablja program Obzorje 2020 
z omejitvijo na reprezentančni vzorec, dogovorjen 
s predlagateljem teme).

2. Modeliranje in oblikovanje repozitorija sloven-
skih znanstvenikov v tujini z vizualizacijo, ki upošteva 
časovno razsežnost in nujna načela varovanja osebnih 
podatkov. Repozitorij mora vzpostaviti čim večjo kom-
plementarnost v smislu dopolnjevanja in uporabe infor-
macij iz obstoječih sistemov, kot sta SICRIS in COBISS.

3. Prikaz primerov uporabe repozitorija kot izho-
dišča za popularizacijo slovenske znanosti v tujini in 
hkrati kot sredstva za privabljanje tujih znanstvenikov 
v Slovenijo.

4. Vzpostavitev podsistema oziroma modela vre-
dnotenja učinkovitosti mednarodnega sodelovanja slo-
venske znanosti (vključno s predlogom kazalnikov).

5. Pregled in ovrednotenje instrumentov agencije 
z vidika mednarodne povezanosti ter predlogi spre-
memb obstoječih instrumentov.
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3. Okvirna višina sredstev
Predvideni okvirni obseg sredstev za realizacijo 

tega razpisa znaša 1.688.000,00 EUR. Razpis bo reali-
ziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Repu-
blike Slovenije in finančnem načrtu agencije.

Okvirna višina sredstev po udeležencih za celotno 
obdobje trajanja projektov:

Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije 894,000,00 EUR
Državni zbor Republike Slovenije 10.000,00 EUR
Urad Vlade Republike Slovenije za 
Slovence v zamejstvu in po svetu 17.500,00 EUR
Ministrstvo za zdravje 176.250,00 EUR
Urad Republike Slovenije za 
kemikalije 174.000,00 EUR
Ministrstvo za finance 60.000,00 EUR
Služba Vlade Republike Slovenije 
za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko 45.000,00 EUR
Ministrstvo za kulturo 20.000,00 EUR
Ministrstvo za okolje in prostor 188.750,00 EUR
Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport 67.500,00 EUR
Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo 35.000,00 EUR

4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne orga-

nizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko po-
datkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v 
nadaljnjem besedilu: evidenca RO) ali v register zasebnih 
raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, 
določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1 112/07, 
9/11, 57/12 – ZPOP-1A) in s predpisi agencije.

5. Pogoji
Pogoji javnega razpisa so določeni v Zakonu o raz-

iskovalni in razvojni dejavnosti, Pravilniku o Ciljnih raz-
iskovalnih programih (CRP), Pravilniku o kriterijih za 
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo razisko-
valnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11) (v 
nadaljnjem besedilu: Pravilnik o kriterijih), Metodologiji 
ocenjevanja prijav za razpise, Metodologiji ocenjevanja 
in izbora prijav za izbiro raziskovalnih projektov Ciljne-
ga raziskovalnega programa »CRP 2016« za izvedbo 
Javnega razpisa v letu 2016 in v Usmeritvah Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport za pripravo Javnega 
razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016« 
v letu 2016.

Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne 
dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

5.1 Pogoji za prijavitelje in vodje projekta
Raziskovalni projekt izvaja projektna skupina, ki jo 

sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in 
tehnični sodelavci.

Če je projektna skupina sestavljena iz več projek-
tnih podskupin na različnih raziskovalnih organizaci-
jah, je prijavitelj lahko le tista raziskovalna organizacija, 
v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta. Pri-
javitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi 
organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih 
pravic in obveznosti.

V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec 
kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.

5.2 Proste kapacitete in zaposlitev
Vodja projekta in člani projektne skupine morajo 

imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapaci-

tete (največji dovoljeni obseg na osebo znaša 1700 ur 
letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne 
dejavnosti zaposleni v raziskovalni organizaciji, izvajalki 
projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.

Pogoji glede prostih kapacitet in zaposlitve se pre-
verijo ob podpisu pogodbe. Pogodba mora biti pod-
pisana najkasneje v treh mesecih od sklepa o izboru 
projektov.

5.3 Raziskovalna uspešnost raziskovalcev
Vodja projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo 

projekta v skladu z 29. členom Zakona o raziskoval-
ni in razvojni dejavnosti in 3. ali 4. členom Pravilnika 
o kriterijih.

5.3.1 Kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev 
za vodjo aplikativnega raziskovalnega projekta:

1. Dosega minimalno 40 točk iz znanstvenih objav, 
ki so določene v pravilniku, ki ureja kazalce in merila 
znanstvene in strokovne uspešnosti, v zadnjih petih 
letih.

2. Izkazuje citiranost kot je določena v 2. točki 
prvega odstavka 3. člena Pravilnika o kriterijih ali ima 
dokazane prenose lastnih raziskav v prakso (patenti, im-
plementirane tehnologije, prodani računalniški programi, 
izvedeni pomembni objekti ali izdelki ipd.; COBISS tip 
2.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 
2.17, 2.20, 2.21 in 2.24) ali dokazano delo na nacionalno 
pomembnem znanstvenem korpusu ali zbirki.

3. Izkazuje minimalno skupno število točk iz znan-
stvenih objav, citiranosti in dokumentiranega sodelova-
nja z drugimi financerji v zadnjih petih letih.

3.1. Mejna vrednost vsote A1+A2+A3 (http://www.
arrs.gov.si/sl/akti/metod-skupna-15-6.asp.)

Naravoslovje, tehnika A=A1+A2+A3
aplikativni projekt 4,5
aplikativni projekt do 10 let po dr. 4
Medicina, biotehnika, družboslovje, 

biologija, geologija A=A1+A2+A3

aplikativni projekt 3
aplikativni projekt do 10 let po dr. 2,5

Humanistika A=A1+A2+A3
aplikativni projekt 2
aplikativni projekt do 10 let po dr. 1,5

3.2. Vodje projektov se lahko prijavijo tudi z niž-
jo skupno oceno A1+A2+A3, če izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

A« (A« ≥ 50) ali A' (A' ≥ 200) ali A1/2 (A1/2 ≥ 600).
Vodje vseh projektov morajo izpolnjevati pogoj, da 

imajo A' več kot 0.
Vodje aplikativnih projektov morajo izpolnjevati po-

goj, da morajo imeti oceno A3 večjo kot 0,1. Slednji 
pogoj ne velja za podoktorske projekte in za vodje apli-
kativnih projektov, pri katerih od zagovora doktorata še 
ni poteklo 10 let.

4. Izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projek-
ta, določen v tretji alineji prvega odstavka 29. člena Za-
kona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, skladno z do-
ločili v drugem odstavku 2. člena Pravilnika o kriterijih.

Kvantitativne ocene za posamezne elemente oce-
njevanja (oceni A1 in A2) in za posamezno znanstveno 
vedo, ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izraču-
na agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene 
uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (CO-
BISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega 
razpisa (ocena A1) oziroma na dan zadnjega zajema 
podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom 
javnega razpisa (ocena A2).
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Podatke za izračun sredstev drugih uporabnikov na 
podlagi Metodologije (ocena A3) je agencija pridobila 
neposredno od raziskovalnih organizacij (v nadaljnjem 
besedilu: RO) za vse tiste vodje projektov, ki so člani 
programskih skupin. Agencija bo za člane programskih 
skupin upoštevala samo podatke, ki so vpisani v obra-
zec ARRS-RPROG-VPETOST-A-F-G-H-2016, na kate-
rem so odgovorne osebe s podpisom jamčile za točnost 
podatkov.

Vodje raziskovalnih projektov, ki niso člani program-
ske skupine, vpišejo podatke o sredstvih drugih uporab-
nikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D-J-2016, 
objavljen na spletni strani agencije in ga do 13. 6. 2016 
do 14. ure oddajo po elektronski pošti na naslov vpe-
tostCRP2016@arrs.si. Natisnjen, podpisan in žigosan 
obrazec mora biti oddan po običajni pošti tudi v primeru 
digitalno podpisane prijavne vloge, na naslov: Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Sloveni-
je, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, ravno tako do 
13. 6. 2016 do 14. ure. Agencija bo upoštevala podatke 
iz teh obrazcev samo v primeru, če kandidat ni član 
programske skupine. Raziskovalne organizacije s pod-
pisom odgovornih oseb jamčijo za točnost podatkov, 
navedenih v obrazcih iz te točke javnega razpisa.

Vse prijave, katerih vodje dosegajo navedene po-
goje, agencija posreduje v ocenjevanje udeležencem 
CRP.

5.3.2 Kriteriji za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev 
za vodjo podoktorskega raziskovalnega projekta:

Vodja podoktorskega raziskovalnega projekta (v 
nadaljevanju: podoktorand) izpolnjuje pogoj za vodjo 
raziskovalnega projekta, določen v drugi alineji prvega 
odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti, če od zagovora njegovega doktorata niso 
potekla več kot tri leta (doktorat v obdobju 2013 – 
13. 6. 2016) ter izkazuje vsaj eno znanstveno objavo 
(tudi v soavtorstvu kot prvi avtor), določeno v pravilni-
ku, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne 
uspešnosti ter izkazuje minimalno skupno število točk 
iz znanstvenih objav v zadnjih petih letih, citiranosti 
v zadnjih desetih letih in dokumentiranega sodelovanja 
z drugimi financerji v zadnjih petih letih. Podoktorand 
mora imeti opravljen zagovor doktorata do 13. 6. 2016.

Če je podoktorand izkoristil starševski dopust, pri 
čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se čas od 
zagovora podaljša nad tri leta za čas dejansko izrablje-
nega dopusta. Enako velja za dokumentirano bolniško 
odsotnost, daljšo od treh mesecev.

Podoktorand izpolnjuje pogoj za vodjo razisko-
valnega projekta, določen v tretji alineji prvega od-
stavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejav-
nosti, če izpolnjuje kriterije, določene v drugem odstavku 
2. člena Pravilnika o kriterijih.

Vodja, ki prijavlja raziskovalni projekt kot podokto-
rand, mora izpolnjevati pogoj, da ima A' več kot 0.

6. Prijava na javni razpis
Prijavitelji se na razpis prijavijo s prijavno vlogo – 

obrazcem ARRS-RPROJ-CRP-Prijava/2016.
Prijavitelji, kjer v prijavi kot izvajalec ali soizvajalec 

nastopa gospodarska družba, morajo skladno s Pravili 
o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejav-
nosti, št. 007-7/2015-11 z dne 8. 4. 2016, predložiti 
tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči 
ARRS-RPROG-CRP-DP-2016.

Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga na 
obrazcu ARRS-RPROJ-CRP-Prijava/2016 izpolnjuje na 
spletnem portalu agencije eObrazci. Portal lahko upora-
bljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije, skrbniki 
spletnega portala eObrazci v RO, zastopniki RO, poo-

blaščenci zastopnikov RO in dodatni uporabniki. Prijava 
na spletni portal eObrazci je možna na dva načina:

– z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, 
NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA);

– z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci 
lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, 
ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev 
v RO ali agencija).

Prijavni obrazec se izpolnjuje v slovenskem jeziku, 
točke 1, 11, 12, 21.1, 21.2 in 21.3 pa tudi v angleškem 
jeziku (navedene točke morajo biti izpolnjene v obeh 
jezikih).

Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebi-
na predloga raziskovalnega projekta šteje za poslovno 
skrivnost.

7. Kriteriji in merila za ocenjevanje
Pri izboru projektov bodo upoštevani naslednji kri-

teriji: relevantnost in potencialni vpliv predloga projekta, 
raziskovalna oziroma razvojna kakovost predloga pro-
jekta ter izvedljivost predloga projekta.

Kriteriji in merila za ocenjevanje, postopek ocenje-
vanja in izbora prijav ter izbor ocenjevalcev so podrob-
neje določeni z Metodologijo CRP, ki je skupaj z oce-
njevalnim listom sestavni del razpisne dokumentacije.

8. Čas trajanja projektov
Predviden začetek izvajanja projektov je 1. 10. 

2016.
Projekti praviloma trajajo od 12 do 24 mesecev. 

Izjemoma lahko projekti trajajo do 36 mesecev, kar je 
v prijavi potrebno posebej utemeljiti.

9. Izbor raziskovalnih projektov
9.1. Postopek izbora
Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot 

ga določata Pravilnik o CRP in Metodologija CRP.
Programski svet sprejme predlog prednostnega se-

znama skupaj s predlogom deleža sredstev za izvedbo 
izbranih projektov posebej za agencijo in posebej za 
vsakega drugega udeleženca CRP.

Programski svet predlog prednostnega seznama 
za agencijo posreduje v sprejem direktorju agencije. 
Predlog prednostnega seznama po posameznih udele-
žencih CRP pa posreduje v sprejem posameznim ude-
ležencem CRP.

Na podlagi predloga prednostnega seznama Pro-
gramskega sveta agencija in udeleženci CRP sprejmejo 
obrazložene delne sklepe o izboru prijav za (so)financi-
ranje raziskovalnih projektov na razpis CRP, s sezna-
mom izbora prijav (v nadaljnjem besedilu: delni sklepi).

Po predhodnem sprejetju delnih sklepov s strani 
agencije in udeležencev CRP, direktor agencije sprejme 
ugotovitveni Sklep o izboru projektov.

Agencija izda na podlagi Sklepa o izboru projektov 
prijaviteljem individualno obvestilo o rezultatih izbora 
prijav.

9.2. Pravna sredstva
Prijavitelj lahko zoper odločitev o rezultatih izbo-

ra prijav vloži ugovor v 15 dneh od prejema obvestila 
o izboru. O ugovoru s sklepom odloči Upravni odbor 
agencije.

Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbra-
nimi prijavitelji.

9.3. Spletna stran
Prijavitelj mora po odobritvi projekta na spletnem 

mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran, ki bo 
namenjena projektu. Obvezne vsebine spletne strani 
so: vsebinski opis projekta z osnovnimi podatki glede 
financiranja, sestava projektne skupine s povezavami na 
SICRIS, faze projekta in njihova realizacija, bibliografske 
reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projek-



Stran 992 / Št. 31 / 29. 4. 2016 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

ta ter logotip agencije in drugih sofinancerjev. Spletna 
stran mora ostati aktivna še 5 let po zaključku projekta. 
Agencija bo vzdrževal zbirno spletno stran projektov, 
odobrenih na razpisu.

Izvajalec naj v najvišji možni meri sledi načelom 
odprtega dostopa do znanstvenih informacij, kot je obja-
vljeno v Nacionalni strategiji odprtega dostopa do znan-
stvenih objav in raziskovalnih podatkov v Republiki Slo-
veniji 2015–2016.

10. Način, oblika in rok za predložitev prijav
10.1 Oddaja prijavne vloge z digitalnim podpisom
Prijava na javni razpis se izpolni in odda kot Prijav-

na vloga na obrazcu ARRS-RPROJ-CRP-Prijava/2016 
na spletni portal agencije eObrazci. Oddana prijava je 
popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpiso-
ma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in vodja 
raziskovalnega projekta).

Prijave morajo biti oddane do vključno 13. 6. 2016 
do 14. ure. Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog ne 
oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do 
preobremenjenosti strežnika.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je opremljena 
z obema digitalnima podpisoma na spletnem portalu 
agencije eObrazci do 13. 6. 2016 do 14. ure.

10.2 Oddaja prijavne vloge brez digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj in/ali vodja raziskovalnega 

projekta nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga 
odda v elektronski obliki kot nepodpisana na spletni 
portal agencije eObrazci in v papirnati obliki, ki mora biti 
opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika ozi-
roma pooblaščene osebe RO in vodje raziskovalnega 
projekta in žigom RO.

Obe obliki prijave, elektronska in papirnata, morata 
biti vsebinsko popolnoma enaki.

Papirnate prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojni-
cah, z oznako »Ne odpiraj – Prijava – Javni razpis za 
sofinanciranje CRP za leto 2016 – št. prijave_____« 
ter nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je v roku oddana 
v papirnati in elektronski obliki. Prijava je oddana pra-
vočasno, če je v elektronski obliki oddana na spletni 
portal agencije eObrazci do 13. 6. 2016 do 14. ure in 
v papirnati obliki prispe v glavno pisarno agencije do 
13. 6. 2016 do 14. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi 
prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 
13. 6. 2016 (poštni žig).

10.3 Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpi-

sanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 10.1. – z di-
gitalnim podpisom; točka 10.2. – brez digitalnega pod-
pisa) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa 
ta javni razpis. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki 
bo na razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj 
ne bo dopolnil v zahtevanem roku. Nepravočasnih in ne-
pravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne 
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

11. Datum odpiranja prijav: komisija za odpiranje 
prijav bo 15. 6. 2016 ob 9. uri na sedežu Javne agencije 
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiwe-
isova cesta 30, 1000 Ljub ljana, odprla vse v roku dosta-
vljene in pravilno označene prijave.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projektov 
obveščeni predvidoma v septembru 2016.

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

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni 
strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom prido-
bite na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si 
oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Re-
publike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana 
pri Ljiljani Lučič, na tel. 01/400-59-13.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 603035-14/2016-1 Ob-2034/16

Na podlagi 4. člena Pravilnika o postopku za ime-
novanje v naziv predavatelja višje šole (Uradni list RS, 
št. 76/14) objavljamo

razpis
za pridobitev naziva predavatelj Višje strokovne 

šole za program Gozdarstvo in lovstvo  
za predmetno področje:  

– Gozdni pro izvodi
Skladno s 33. in 34. členom Zakona o višjem 

strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04; 
100/13) ter z 92. in 96. členom Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11) bo naziv predava-
telj višje šole podeljen kandidatu, ki izpolnjuje predpi-
sane pogoje glede:

– delovne dobe – najmanj tri leta ustreznih delovnih 
izkušenj,

– vidnih dosežkov na strokovnem področju (Uradni 
list RS, št. 76/2014-Pravilnik o merilih za določitev vidnih 
dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole),

– izobrazbe – (Pravilnik o izobrazbi predavate-
ljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev 
v višjem strokovnem izobraževanju – Uradni list RS, 
št. 35/11).

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev 
pošljite v 10 dneh na naslov: Šolski center Postojna, Viš-
ja strokovna šola, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna, 
s pripisom »prijava na razpis«.

Šolski center Postojna  
Višja strokovna šola Postojna

 Ob-2074/16

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma, 
ob smiselni uporabi Zakona o javnih financah in Pravil-
nika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, Strategije 
razvoja slovenskega turizma 2012–2016 in pogodbe 
sklenjene med Ministrstvom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo in Turistično zvezo Slovenije za leto 2016, 
s katero MGRT prenaša izvedbo omenjenega razpisa 
na Turistično zvezo Slovenije, objavljamo

javni razpis
za sofinanciranje prireditev turističnih društev 

v letu 2016
1. Ime oziroma naziv in sedež sub jekta, ki podeljuje 

sredstva: Turistična zveza Slovenije (TZS), Miklošičeva 
ulica 38, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa: predmet tega razpisa 
je dodelitev sredstev za prireditev turističnih društev 
v letu 2016.

3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Na razpis se lahko prijavi vsako turistično društvo 
(v nadaljevanju: TD), registrirano v Sloveniji, ki deluje 
najmanj dve leti, to je najmanj od 29. 4. 2014 in ima po-
ravnane vse finančne obveznosti do TZS.
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Vsako TD lahko kot prijavitelj v okviru tega poziva 
prijavi le eno prireditev, ki traja en dan ali največ tri dni 
skupaj. Posamezna prireditev je lahko na razpis prija-
vljena enkrat (več društev ne more prijaviti iste prire-
ditve). Kolikor bo društvo kandidiralo za sofinanciranje 
več kot ene prireditve ali bo ena prireditev prijavljena 
večkrat, bodo tovrstne prijave izločene.

TD, ki je kandidiralo za sredstva v letu 2015 in ni 
oddalo popolnega vsebinskega in finančnega poročila 
o izvedbi prireditve 2015 (v okviru lanskega javnega 
razpisa) v predpisanem roku oziroma ni o tem pravo-
časno obvestilo TZS, ne more kandidirati na letošnjem 
razpisu.

4. Merila za izbor prejemnikov sredstev:
Prejemniki sredstev in višina dodeljenih sredstev 

bodo odvisni od naslednjih kriterijev:
1. Vzpostavitev partnerstva
2. Značaj in vsebina prireditve
a. Opis prireditve
b. Tip prireditve
c. Edinstvenost priredite
3. Tržna naravnanost (kakovost načrta trženja 

prireditve)
a. Promocija prireditve
b. Sejemska predstavitev
c. Objava prireditve na spletni strani TZS
4. Članstvo
a. Članstvo v TZS
b. Prijava vloge preko PORTALA TZS
c. Beleženje prostovoljskih ur prireditve na POR-

TALU TZS
5. Finančni načrt prireditve.

TZS bo sofinancirala prireditve, ki bodo ustreza-
le pogojem razpisa in bodo dosegle najmanj 60 točk. 
Projekti, ki bodo ocenjeni z manj kot 60 točkami bodo 
izločeni. Sredstva, ki so na razpolago, se bodo delila do 
porabe sredstev.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago: sku-
pna višina sredstev, ki se na podlagi tega razpisa dode-
ljuje, znaša 140.000,00 EUR.

6. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva pora-
bljena: sredstva, ki bodo dodeljena posameznim dru-
štvom, morajo biti porabljena v obdobju od 2. 1. 2016 
do 14. 11. 2016.

7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za 
dodelitev sredstev

Prijavitelj lahko Prijavni obrazec za kandidiranje na 
razpisu izpolni s prijavo v spletno aplikacijo PORTAL 
TZS – www.tzs.link, v katerega vstopa z že dodeljenim 
geslom s strani TZS/Zaslon-Telecom d.o.o.

Po končanem izpolnjevanju elektronske prijave, 
mora prijavitelj Prijavni obrazec natisniti in ga podpisati 
ter žigosati. Natisnjenem obrazcu mora priložiti ostalo 
vlogo in dokazila ter poslati na Turistično zvezo Slo-
venije.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
zadnji dan roka za oddajo prijav, to je do dne 27. 5. 
2016, najkasneje do 14. ure prispela na sedež Turistič-
ne zveze Slovenije, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljub-
ljana, VI. nadstropje v tajništvu. Šteje se, da je prijava 
pravilno označena, če je na ovojnici označeno »Javni 
razpis – Sofinanciranje prireditev turističnih društev – Ne 
odpiraj«. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave 
bodo vrnjene prijavitelju, zato mora biti na hrbtni strani 
vsake pošiljke označen pošiljatelj.

8. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: oce-
njevalna komisija bo z odpiranjem prijav začela dne, 
6. 6. in 7. 6. 2016 ob 10. uri na TZS, Miklošičeva 
ulica 38, 1000 Ljub ljana. Odpiranje ni javno.

9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki ob-
veščeni o izidu razpisa

Prijavitelji bodo o izboru in dodelitvi sredstev, ki 
bodo dana TD, elektronsko obveščeni v roku najpozneje 
30 dni od dneva, ko bo končano odpiranje prijav.

Prijavitelju, ki je pridobil pravico do sofinanciranja 
na podlagi sklepa o izbiri, se izda posamična odločba 
o upravičenosti do sofinanciranja, ki se prijavitelju elek-
tronsko pošlje skupaj s pogodbo o sofinanciranju v pod-
pis. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema 
poziva ne odzove s podpisom pogodbe, se šteje, da je 
umaknil prijavo za sofinanciranje.

10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresira-
ni dobijo dodatne informacije: vse dodatne informacije 
v zvezi s razpisom dobite na Turistični zvezi Slovenije, 
pri strokovni službi TZS, na tel. 01/434-16-70, vsak 
delovnik, od 10. ure do 13. ure, oziroma po elektronski 
pošti: bisera.djutovic@turisticna-zveza.si.

11. Kraj, kjer lahko zainteresirani dobijo razpisno 
dokumentacijo: vsa razpisna dokumentacija je na voljo 
na spletni strani TZS: www.turisticna-zveza.si.

Turistična zveza Slovenije

Št. 407-021/2016 Ob-2031/16

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za 
spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrij-
skih in obrtno poslovnih con v Občini Brežice (Uradni 
list RS, št. 60/14), Odloka o proračunu Občine Brežice 
za leto 2016 (Uradni list št. 13 /16) in priglašene sheme 
državne pomoči št. M002-5880173-2014 pri Ministrstvu 
za finance, objavlja Občina Brežice

javni razpis
za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja 

gospodarstva na območju industrijskih in obrtno 
poslovnih con v Občini Brežice v leto 2016
1. Naročnik: Občina Brežice CPB 18, 8250 Brežice.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa 

stavbnih zemljišč, ki so bila kupljena od Občine Brežice 
v okviru prostorsko urejenih poslovnih, obrtnih in indu-
strijskih con na območju Občine Brežice z namenom:

– vzpostavitvi novega obrata,
– širitvi obstoječega obrata,
– diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi 

izdelki,
– bistveni spremembi pro izvodnega procesa v ob-

stoječem obratu.
Namen razpisa je ohranjanje število zaposlenih in 

spodbujanje selitve podjetniške dejavnosti iz urbanih 
naselij v urejene poslovne cone.

3. Razpoložljiva sredstva
Skupna višina razpoložljivih sredstev je 

100.000 EUR (postavka 00225 – Podjetniška subven-
cija za nakup zemljišč v PC).

Kolikor je upravičenih vlog več kot je razpoložlji-
vih sredstev, se dodeljena sredstva linearno zmanjšajo 
vsem upravičencem.

4. Pogoji za pridobitev sredstev in upravičeni na-
meni

Sofinancirajo se nakupi stavbnih zemljišč, ki so bila 
kupljena od Občine Brežice v okviru prostorsko urejenih 
poslovnih, obrtnih in industrijskih con na območju Obči-
ne Brežice in sicer v obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 11. 
2016 oziroma do porabe sredstev. Upoštevajo se računi, 
pogodbe in potrdila o plačilu za nakup stavbnih zemljišč 
brez DDV.
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Intenzivnost pomoči:
Zgornja meja intenzivnosti pomoči za mikro, majh-

na in srednja podjetja je do 40 % stroškov nakupa ze-
mljišč brez DDV-ja v industrijskih in obrtno poslovnih 
conah. Za velika podjetja je zgornja meja intenzivnosti 
pomoči do 30 % nakupa stavbnih zemljišč brez DDV-ja 
v industrijskih in obrtno poslovnih conah.

Prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 25 % 
lastnih sredstev za investicijo. Pri dodelitvi pomoči se 
ne sme preseči zgornja meja intenzivnosti ne glede 
na to, iz katerih virov (sredstva občinskega proračuna, 
državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč 
dodeljena.

Prejemnik pomoči mora ohraniti št. zaposlenih naj-
manj na enaki ravni kot je bilo ob prijavi še nadaljnja 
3 leta.

Prejemnik državne pomoči mora na nepremičnini, 
za katero je prejel pomoč po tem pravilniku, zgraditi 
objekt in začeti s poslovanjem v njem najkasneje v roku 
dveh let od prejema pomoči, v objektu pa mora izvajati 
dejavnost še vsaj pet let po končani naložbi. Kolikor so 
prejemniki pomoči mala in srednja podjetja, mora izva-
jati dejavnost v Občini Brežice vsaj tri leta po končani 
naložbi.

5. Upravičenci
Po tem razpisu so do državne pomoči upravičena 

mikro, majhna, srednja in velika enotna podjetja:
– s sedežem v Občini Brežice in krajem investicije 

na območju Občine Brežice ali
– s sedežem izven Občine Brežice, kolikor imajo 

poslovno enoto v Občini Brežice, v kateri zaposlujejo 
najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas s stalnim prebivali-
ščem v Občini Brežice in investirajo na območju Občine 
Brežice,

– selijo svoj obrat iz urbanih naselij v urejene po-
slovne cone.

Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so 
med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

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

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati ve-
čino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

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

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

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju drugega 
odstavka tega člena preko enega ali več drugih podjetij, 
prav tako veljajo za enotno podjetje.

Za mikro, majhna, srednja in velika podjetja se 
uporablja definicija, ki jo navaja Zakon o gospodarskih 
družbah.

Do sredstev za razvoj so iz tega razpisa upravičeni 
tudi samostojni podjetniki posamezniki. Pri njih se vsi 
pogoji za mikro in majhne družbe smiselno uporabljajo.

Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu 
de minimis, kar pomeni da skupni znesek pomoči dode-
ljen istemu upravičencu ne bo presegel 200.000 EUR 
v obdobju zadnjih treh proračunskih let od zadnjega 
prejema takšne pomoči, ne glede na obliko, vir (državni, 
občinski, sredstva unije) ali namen pomoči (v primeru 
podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša 
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR).

Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz 
sektorjev:

– ribištva in akvakulture,
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz se-
znama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

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

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

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

Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo 
domačih pro izvodov pred uvoženimi.

Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub jekti, 
ki nimajo poravnanih svojih zapadlih obveznosti do Ob-
čine Brežice.

Pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za 
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz.

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

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

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

6. Izjava o zaupnosti dokumentacije
Dokumentacija, ki bo prispela na razpis, je zaupne 

narave in bo uporabljena izključno v postopku odločanja 
o dodelitvi sredstev po tem razpisu.

Člani strokovne komisije se zavežejo, da bodo po-
datke varovali kot zaupne in jih uporabili izključno za 
namene ocenjevanja.

7. Vsebina vloge:
Prijava na razpis mora vsebovati:

1. Osnovni podatki prosilca (Obrazec 1);
2. Podatki o investicijskem projektu (Obrazec 2);
3. Izjava o značilnosti začetne investicije (Obra-

zec 3);
4. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu;
5. Dokazilo o registraciji samostojnega podje-

tnika oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za 
obrtne dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se fo-
tokopije;

6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispev-
kih (za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne 
osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; pri-
ložijo se fotokopije;

7. Izjava o resničnosti podatkov (Obrazec 4);
8. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (Obra-

zec 5);
9. Izjava o kvoti zaposlenih (Za podjetja/podje-

tnike, ki nimajo sedeža v Občini Brežice), priloga – ko-
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pija M1/M2 obrazca za vse zaposlene v poslovni enoti 
– Obrazec 6);

10. Seznam lastniško povezanih podjetij (Obra-
zec 7)

11. Seznam zaposlenih s strani Zavoda za zdra-
vstveno varstvo RS, ki ne sme biti starejši od enega 
meseca (seznam mora ustrezati številu zaposlenih na 
dan oddaje vloge);

12. Vzorec pogodbe (parafiran);
13. Poslovni načrt.

8. Rok in način prijave: rok za prijavo je do prve 
srede v mesecu oziroma do porabe sredstev, vendar 
najkasneje do 30. 11. 2016. Šteje se, da je prijava 
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za od-
dajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja 
datum poštnega žiga) ali oddana v času uradnih ur 
v sprejemni pisarni Občine Brežice. Vlogo je potrebno 
poslati na naslednji naslov: Občina Brežice, Cesta pr-
vih borcev 18, 8250 Brežice. Vloge morajo biti v zaprti 
kuverti in označene z napisom »Ne odpiraj – prijava na 
javni razpis Subvencioniranje nakupa stavbnih zemljišč 
v IC in POC 2016«. Na zadnji strani kuverte je potrebno 
navesti naziv in naslov vlagatelja. Vsebina vloge mora 
biti urejena po zaporedju, ki je določeno pri zahtevani 
dokumentaciji.

9. Izid javnega razpisa: vloge se bodo odpirale 
mesečno. Sklep o dodelitvi se posreduje prosilcem naj-
kasneje v roku 15 dni od obravnave vlog. Odpiranje pri-
spelih vlog ne bo javno. Na sklep o odobritvi sredstev je 
možna pritožba v roku 8 dni na župana Občine Brežice, 
Cesta prvih borcev 18, Brežice, vloži pa se na naslov 
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. 
Po odobritvi sredstev sklene vsak posameznik pogodbo 
z Občino Brežice, v kateri bodo določene vse medseboj-
ne pravice in obveznosti pogodbenih strank. Upraviče-
nec bo pozvan k podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev 
v roku 8 dni od prejema sklepa in pogodbe. Namensko 
uporabo sredstev iz pogodbe preverja strokovna komi-
sija za obravnavo vlog.

10. Informacije: razpisna dokumentacija je od dne-
va objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega 
roka dosegljiva na spletni strani Občine Brežice: www.
brezice.si, zainteresirani pa jo lahko dvignejo v času 
uradnih ur na Oddelku za družbene dejavnosti, go-
spodarstvo, kmetijstvo in razvoj. Dodatne informacije 
v zvezi z javnim razpisom posreduje Roman Matjašič, 
tel. 07/620-55-32.

Občina Brežice

 Ob-2036/16

Na podlagi 9. člena Odloka o mladini v Občini Krško 
(Uradni list RS, št. 83/12) in Pravilnika o sofinanciranju 
programov in projektov za otroke in mladino, ki se so-
financirajo iz proračuna Občine Krško (Uradni list RS, 
št. 97/11, 88/15), Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 
Krško, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov za dosego ciljev 

lokalnega programa za mladino  
v Občini Krško 2016–2019 v letu 2016

1. Ime in sedež razpisovalca: Občina Krško, Cesta 
krških žrtev 14, Krško.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pro-
jektov Lokalnega programa za mladino v Občini Krško 
2016 – 2019 za leto 2016.

Občina Krško bo v skladu z Lokalnim programom 
za mladino v Občini Krško za obdobje 2016–2019 sofi-

nancirala tiste projekte mladih oziroma mlade1, ki bodo 
na osnovi projektnega dela in učenja prispevali k:

1 Mladi so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh 
spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta.

– razvoju podjetnosti mladih, inovativnih dejavno-
sti, vzpostavitvi podjetniških kooperativ – soc. podjetja, 
co-workingi ...;

– pridobivanju posameznih poklicnih kompetenc, 
potrebnih za lokalne potrebne poklice (trajnostna tehno-
logija, lokalna oskrba – pridelava hrane, obrtni poklici, 
energija, varovanje virov (energija, vode), trajnostni tu-
rizem v lokalnem okolju, medgeneracijsko sodelovanje 
in podpora …);

– inovativni turistični ponudbi občine, izhajajoč iz 
naravne in kulturne dediščine;

– varovanju okolja, narave;
– večji aktivnosti, participiranju mladih;
– inovativnem reševanju stanovanjskih problemov 

mladih;
– zdravem življenjskem slogu mladih.
Ob navedenem naj se v projektih mladim omogoči 

aktivno sodelovanje ter ob tem zagotavlja dostopnost 
za ranljive skupine mladih (ženske, mladi brezposelni, 
mladi invalidi, mladi priseljenci) in trajnostni učinki po 
zaključku projekta.

3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
Na javni razpis se lahko nevladne organizacije, ki 

izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so pravne osebe s statusom društva, usta-

nove, mladinskega sveta, zasebnega zavoda ali druge 
organizacije in so registrirane za opravljanje progra-
mov/projektov na razpisanem področju;

– da imajo sedež v Občini Krško;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za izvajanje prijavljenih 
programov/projektov;

– da delovanja v razpisanem letu nimajo sofinanci-
ranega iz proračuna Občine Krško v okviru posebnih ali 
drugih proračunskih postavk, razen če gre za sofinan-
ciranje javnega dela oziroma drugih oblik zaposlovanja, 
ki so po smislu podobna javnim delom;

– da imajo z Občino Krško zaključene pogodbene 
obveznosti iz preteklih let.

Prijavitelj mora izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da so v izvajanje dejavnosti prijavitelja aktivno 

vključeni mladi iz območja Občine Krško;
– da prijavitelj dovoljuje objavo osebnih podatkov 

z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa 
na spletni strani občine, skladno z Zakonom o dostopu 
do informacij javnega značaja;

– da prijavitelj nima omejitev na podlagi Zakona 
o preprečevanju korupcije;

– da zakoniti zastopnik ni kaznovan ali v postopku 
zaradi kršenja določb Zakona o integriteti in prepreče-
vanju korupcije niti nima omejitve poslovanja na podlagi 
tega zakona;

Če prijavitelj ne izpolnjuje enega od navedenih po-
gojev, se vloga prijavitelja zavrže.

4. Omejitev prijav: posamezni prijavitelj lahko prijavi 
največ dva vsebinsko različna projekta, ki naj se nana-
šata na različna prioritetna področja, navedena v 2. točki 
tega razpisa.

5. Predvidena višina sredstev: za izvedbo javne-
ga razpisa so v proračunu Občine Krško za leto 2016 
zagotovljena sredstva v višini 36.000 EUR. Delež sofi-
nanciranja znaša do 85 % upravičenih stroškov. Pri tem 
je najnižji znesek sofinanciranja 1.000,00 EUR, najvišji 
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pa 4.000,00 EUR. V primeru preseganja najvišjega mo-
žnega zneska oziroma deleža sofinanciranja, se vloga 
prijavitelja zavrže.

6. Upravičeni stroški sofinanciranja:
Za upravičene štejejo stroški, ki:
– so povezani in nujno potrebni za uspešno izvedbo 

projekta;
– jih je prijavitelj napovedal v prijavi;
– so skladni z načeli dobrega finančnega poslo-

vanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne 
učinkovitosti;

– so evidentirani na ustreznih knjigovodskih/raču-
novodskih listinah in v računovodskih evidencah;

– niso in ne bodo sofinancirani iz drugih virov ob-
čine.

Vrsta upravičenih stroškov:
– prispevek v naravi – delo prostovoljcev, v ma-

ksimalnem deležu 15 % vrednosti upravičenih stroškov 
projekta;

– stroški dela zaposlenih na projektu, vključno 
s stroški dela mentorjev prostovoljcem, ki so vključeni 
v projekt;

– stroški zunanjih izvajalcev, kolikor gre za spe-
cifične in strokovne storitve (npr. izvedba tematske 
delavnice, navedene v programu ipd., oglaševanja, 
prevozi …);

– stroški materiala, kolikor ne gre za material, ki je 
namenjen nadaljnjem trženju ali pobiranju prispevkov 
za organizacijo;

– nakup opreme, kadar je le-ta nujno potreben za 
izvedbo projekta, pri čemer se mora biti nakup opreme 
jasno obrazložen in ne sme presegati 30 % vrednosti 
vseh upravičenih stroškov projekta;

– operativni/administrativni stroški (komunikacijske 
in poštne storitve, pisarniški material, računovodstvo, 
spletna stran, stroški poslovnih prostorov …),

– davek na dodano vrednost, če ga vlagatelj ne 
obračunava.

Pri oddaji poročila o izvedenih aktivnostih bo prija-
vitelj moral predložiti verodostojne računovodske listine 
(račune, pogodbe, obračune za delo, potne naloge, iz-
pise konto kartic ipd.).

Pri uveljavljanju prostovoljskega dela kot prispevka 
v naravi bo izvajalec moral poročilu priložiti evidenčni 
list dela prostovoljca (vzorec priložen), podpisan s strani 
prostovoljca in zakonitega zastopnika organizacije. Pri 
vrednotenju ene prostovoljske ure naj prijavitelji upo-
števajo ocenjeno vrednost ure, kot jo določa 21. člen 
Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku 
(Uradni list RS, št. 48/11).

7. Kriteriji/merila za vrednotenje prijavljenih pro-
gramov:

1. Kakovost vsebine projekta,
2. Skladnost projekta s predmetom in cilji javne-

ga razpisa,
3. Inovativnost in odstopanje od ustaljenih okvir-

jev,
4. Reference prijavitelja,
5. Dostopnost za ranljive skupine mladih,
6. Zahtevnost izvedbe,
7. Partnerstva v projektu,
8. Trajnostni učinki po zaključku projekta,
9. Preglednost in realnost finančnega načrta pro-

jekta,
10. Usklajenost vsebinskega in finančnega dela 

projekta,
11. Viri financiranja.

Merila za ocenjevanje in vrednotenje so sestavni 
del razpisne dokumentacije.

8. Razpisna dokumentacija in vrste dokazil, ki jih 
morajo izpolniti prijavitelji:

Prijavitelj mora v prijavi na javni razpis predložiti 
naslednjo dokumentacijo:

– v celoti izpolnjene, s strani odgovorne osebe pri-
javitelja podpisane, ustrezno potrjene oziroma žigosane 
prijavne obrazce z zahtevanimi prilogami,

– parafiran vzorec pogodbe,
– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu (kopija te-

meljnega akta, iz katere naj bodo razvidni pravni sta-
tus, sedež prijavitelja, registrirane dejavnosti in obdobje 
delovanja, kolikor se prijavitelj na področni javni razpis 
prijavlja prvič oziroma ni sprememb).

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-
mi pogoji in merili javnega razpisa.

9. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2016 
morajo biti porabljena v letu 2016.

10. Rok in način prijave: prijave morajo predložene 
na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 
Krško. Rok za oddajo prijav je 30. maj 2016. Šteje se, da 
je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka 
za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko 
ali do 12. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško. Ne-
pravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. 
Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti in označene 
z »Ne odpiraj – mladinski projekti 2016«. Na hrbtni strani 
mora biti naveden naslov prijavitelja.

11. Odpiranje in obravnava prijav, sprejemanje od-
ločitev in obveščanje o rezultatih

Odpiranje prijav bo strokovna komisija, imenovana 
s strani župana Občine Krško, izvedla 2. 6. 2016. Odpi-
ranje prijav ne bo javno. V primeru formalno nepopolnih 
prijav bo komisija prijavitelja pozvala, da prijavo dopolni 
8 dneh od prejema obvestila. V primeru, da je prijavitelj 
v roku ne bo dopolnil, bo prijava zavržena.

Izbirna komisija bo iz nadaljnje obravnave izločila 
vloge:

– ki bodo nepravilno označene;
– ki bodo prispele po roku;
– ki jih je vložila neupravičena oseba.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 

najpozneje v 40 dneh od datuma odpiranja prijav. Na 
podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov 
sredstev, na podlagi katerega se izda sklep o dodelitvi 
sredstev, na osnovi katerega bo vsakemu prijavitelju iz-
dana posamična odločba. Občina bo z izbranimi prijavi-
telji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okvi-
ru sredstev zagotovljenih v proračunu. Rezultati razpisa 
bodo objavljeni tudi na spletni strani Občine Krško.

12. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije:
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave 

do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Občine Krško: www.krsko.si, ali jo v tem roku zainte-
resirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku 
za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 
Krško. Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, 
tel. 07/498-12-84, e-pošta: bernardka.zorko@krsko.si, 
v času poslovnega časa.

Informativna delavnica za pripravo prijave bo v sre-
do, 4. 5. 2016 ob 17. uri, v sejni A Občine Krško na Cesti 
krških žrtev 14, Krško. Prosimo vas, da svojo udelež-
bo predhodno in obvezno potrdite na tel. 07/498-12-84, 
e-pošta: bernardka.zorko@krsko.si.

Občina Krško

Št. 330-2/2015-28 Ob-2040/16

Mestna občina Nova Gorica objavlja na podlagi 
Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 
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2016 (Uradni list RS, št. 105/15) in na podlagi 24. člena 
Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 
in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za programsko 
obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 70/2015, v na-
daljevanju: odlok)

javni razpis
za dodeljevanje pomoči za investicije v kmetijstvu 

in na podeželju v Mestni občini Nova Gorica  
za leto 2016 (v nadaljevanju: razpis)

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

2. Predmet razpisa: predmet tega razpisa je sofi-
nanciranje ukrepov predelave in trženja kmetijskih pro-
izvodov (dopolnilne dejavnosti–pomoči de minimis)) 
na kmetijskih gospodarstvih v skladu z določili odloka. 
Ukrepi, ki so predmet sofinanciranja so natančneje opre-
deljeni v točki 15 tega razpisa.

3. Namen razpisa je prispevati k ustvarjanju po-
gojev in možnosti za nova delovna mesta in realizacijo 
poslovnih idej, povečati pestrost ponudbe na kmetijah, 
izboljšati tržne pogoje kmetijskih gospodarstev z dopol-
nilnimi dejavnostmi in ohraniti dejavnost transporta in 
transportne mreže v odročnih krajih.

4. Upravičenci, splošni pogoji za sofinanciranje in 
kumulacija

4.1. Do pomoči po Uredbi Komisije (EU) 
št. 1407/2013 (de minimis) so upravičene:

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

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

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

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

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

– pogojena s prednostno rabo domačih pro-
izvodov pred uvoženimi;

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

– dodeljena sub jektom, ki nimajo poravnanih obve-
znosti do občine iz katerega koli naslova, ne izplačuje 
plač/socialnih prispevkov in je davčni dolžnik.

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

Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisi-
je (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso 
upravičena podjetja iz sektorjev:

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

seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske 
unije;

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

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

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

Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub jekti, 
ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine iz 
katerega koli naslova.

4.2. Splošni pogoji za sofinanciranje:
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je navajal 

neresnične podatke, se mu sredstev ne odobri.
Za odobritev pomoči mora znesek upravičenih 

stroškov prijavljenega programa ali investicije znašati 
vsaj 1000 EUR (brez vključenega DDV). Pri odobritvi 
sredstev se bodo upoštevali samo tisti predračuni, ra-
čuni ali pogodbe, katerih vrednost bo najmanj 100 EUR 
(brez vključenega DDV).

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

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

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

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

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

Program oziroma investicijo, sofinancirano po tem 
razpisu, mora upravičenec ohraniti vsaj pet let po do-
delitvi sredstev.

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

DO sredstev niso upravičeni prijavitelji v primerih 
iz drugega odstavka 41 člena odloka.

4.3. Kumulacija pomoči po Uredbi Komisije (EU) 
št. 1407/2013 (de minimis)

Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali držav-
no pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi 
se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost 
pomoči ali znesek pomoči.

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

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s po-
močjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi ured-
bami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 
oziroma 100.000 EUR).
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5. Višina razpoložljivih sredstev:
Skupna višina razpoložljivih sredstev za ukrepe iz 

točke 15 javnega razpisa je 80.000,00 EUR, od tega za 
ukrepe po:

točkah 15.1. in 15.2 skupaj 65.000 EUR;
točke 15.3. 15.000 EUR.
Sredstva za programe in investicije na področju 

kmetijstva in podeželja se dodeljujejo kot nepovratna 
sredstva v obliki dotacij in so zagotovljena na proračun-
ski postavki 1102/9005 Spodbude za urejanje zemljišč, 
pospeševanje in razvoj kmetijstva.

6. Višina odobrenih sredstev:
Maksimalna intenzivnost odobrenih pomoči je nave-

dena pri posameznem ukrepu iz točke 15.
Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vre-

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

Višina pomoči, ki se dodeli upravičencem, se določi 
na podlagi določil odloka, tega razpisa, rezultatov oce-
njevanja vlog, glede na višino vseh zaprošenih sredstev 
in glede na višino razpoložljivih sredstev.

Pri ukrepu 15.3. se upravičencem lahko dodelijo 
sredstva v višini 100 % upravičenih stroškov brez DDV 
(oziroma največ 15.000,00 EUR ne glede na višino za-
prošenih sredstev).

7. Izguba pravice do izplačila sredstev, nerazdelje-
na sredstva:

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

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

8. Obdobje porabe sredstev: obdobje, za katerega 
so namenjena sredstva iz tega razpisa, je proračunsko 
leto 2016. Sredstva na podlagi tega razpisa se bodo 
dodelila tistim odobrenim programom in investicijam, 
ki so bila realizirana v času od 1. 10. 2015 do vključno 
31. 8. 2016.

9. Rok za predložitev vlog
Rok za oddajo vlog je do vključno 27. 9. 2016 do 

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

do 27. 9. 2016 do 12. ure prispele po pošti oziroma bodo 
osebno oddane na naslov Mestna občina Nova Gorica, 
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 36, 1. 
nadstropje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.

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

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

podajo izključno na obrazcih razpisne dokumentacije. 
Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Razpisovalec lahko 
od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Raz-

pisovalec lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži 
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma 
izjave iz vloge. Vloga mora vsebovati vse v razpisu in 
razpisni dokumentaciji zahtevane podatke ter priloge 
in mora biti dostavljena do roka, določenega v 9. točki 
tega razpisa.

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

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

dne 27. 9. 2016 ob 13. uri, v prostorih Mestne občine 
Nova Gorica.

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

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

13. Obvestilo o izidu razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najka-

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

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

14. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče dobiti na spletni strani Mestne občine 
Nova Gorica http://www.nova-gorica.si ali osebno od 
ponedeljka do petka od 8. do 14. ure (ob sredah od 
8. do 16. ure) na naslovu Mestna občina Nova Gori-
ca, Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, 
soba 6/III ali 3/III ter. Vloga, ki jo je potrebno oddati na 
obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse 
zahtevane priloge oziroma dokazila. Za vse dodatne 
informacije v zvezi z razpisom lahko pišete na elektron-
sko pošto zdenka.kompare@nova-gorica.si pokličete na 
tel. 05/33-50-172 (Zdenka Kompare).

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

15.1 Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih

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

Upravičenci: kot so določeni v točki 4. tega razpisa.
Upravičeni stroški: priprava projektne dokumenta-

cije, gradbena in obrtniška dela in material, stroški na-
kupa opreme vključno z računalniško opremo, stroški 
promocije dopolnilne dejavnosti in njenih pro izvodov 
(priprava in tisk promocijskega materiala, priprava in ob-
java oglasov, oblikovanje in vzdrževanje spletne strani, 
stroški najema razstavnega prostora, stroški nočitev do 
priznane višine največ 100 EUR/nočitev), stroški udelež-
be na izobraževanjih in usposabljanjih, ki so povezani 
z dopolnilno dejavnostjo (kotizacija, stroški gradiva). Ra-
bljena kmetijska mehanizacija in oprema sta upravičen 
strošek, če sta kupljena pri pooblaščenih prodajalcih.

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

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

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

15.2. Trženje kmetijskih pro izvodov in storitev ter 
nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti

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

Upravičeni stroški: nakup opreme za konfekcionira-
nje in skladiščenje kmetijskih pro izvodov, nakup opreme 
za prostore za prodajo kmetijskih pro izvodov z drugih 
kmetij, promocija kmetijskih in drugih pro izvodov s kmetij 
ter organiziranje in izvedba strokovnih prireditev z name-
nom promocije kmetijskih pro izvodov. Rabljena kmetij-
ska mehanizacija in oprema sta upravičen strošek, če 
sta kupljena pri pooblaščenih prodajalcih.

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

Upravičenci: za vse upravičene stroške so upravi-
čenci določeni v 4. točki tega razpisa, razen za orga-
niziranje strokovnih prireditev z namenom promocije 
kmetijskih pro izvodov, kjer morajo biti upravičenci MSP, 
ki so ustrezno registrirana za opravljanje dejavnosti, ki 
je predmet podpore.

Višina sofinanciranja: do največ 80 % upravičenih 
stroškov.

15.3. Pokrivanje operativnih stroškov prevoza iz 
odročnih krajev

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

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

Pogoji za pridobitev sredstev: ustrezno registrirana 
dejavnost transporta, ki se izvaja v odročnih krajih z ob-
močja občine, če ne gre za prevoze pro izvodov primar-
ne kmetijske pridelave, vloga z zahtevanimi prilogami, 
dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih 
območjih, z navedbo razdalj, seznam lokalnih odročnih 
prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno. V pri-
logi prijave na javni razpis je obvezno potrebno navesti 
točno progo, razdalje v kilometrih in število prevozov 
na mesec ter skupno število kilometrov v obdobju iz 
8. točke razpisa.

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

Višina sofinanciranja: do 100 % upravičenih stro-
škov.

16. Merila in pogoji za dodelitev sredstev
16. 1 Splošni pogoji:
Prijavitelji za ukrepe iz točke 15 tega razpisa morajo 

poleg drugih v razpisu navedenih določil izpolnjevati še:
– Kmetijska gospodarstva: kmetijska gospodarstva 

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

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

rane za kmetijsko pridelavo ali predelavo in opravljati 
dejavnost na območju Mestne občine Nova Gorica, ra-
zen v primeru iz ukrepa 15.3., kjer mora biti pravna ose-
ba oziroma samostojni podjetnik posameznik registriran 
za izvajanje dejavnosti transporta.

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

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

– 1 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v GERK-ih 
evidentirana kot njiva,

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

– 2 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v GERK-ih 
evidentirana kot travinje,

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

16.2 Merila
Prijaviteljem za ukrepe iz točke 15, razen iz točke 

15.1.3 razpisa bo komisija pri ocenjevanju vlog upošte-
vala naslednje ponderje:

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

– kmetija na Trnovski in Banjški planoti: ponder 
0,75,

– ostale kmetije in pravne osebe ponder 0,5,
– negospodarne in neustrezne investicije: ponder 0.
Za čisto kmetijo se po tem razpisu šteje kmetijsko 

gospodarstvo, v katerem je vsaj en član zavarovan kot 
kmet.

Kot negospodarna se šteje investicija, katere na-
men, obseg ali vrednost bistveno presega načrtovano 
pro izvodnjo.

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

Mestna občina Nova Gorica

Št. 014-5/2016 Ob-2053/16

Na podlagi 42. člena Zakona o zdravstveni dejav-
nosti, (Uradni list RS, št. 23/05 – ZZDej-UPB2, 15/08, 
23/08, 58/08, 77/08, 40/12-ZUJF in 14/13) objavljamo

javni razpis
za podelitev nadomestne koncesije  

za izvajanje javne zdravstvene službe  
na področju fizioterapije

1. Koncedent: Mestna občina Koper, Urad za druž-
bene dejavnosti in razvoj.

2. Naslov koncedenta: Verdijeva ulica 10, 6000 Ko-
per, tel. 05/66-46-239, telefaks 05/62-71-021.
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3. Predmet in naslov izvajanja koncesije: nadome-
stna koncesija za izvajanje javne zdravstvene službe na 
področju fizioterapije na območju Mestne občine Koper 
v obsegu 1,00 tima.

4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se 
bo začela izvajati predvidoma 1. 7. 2016. Koncesija se 
podeljuje za obdobje 5 let.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
a) Zakonsko predpisani pogoji

1. ima ustrezno strokovno izobrazbo za opra-
vljanje predvidene dejavnosti, ki je predmet razpisa in 
je usposobljen za samostojno delo;

2. ni v delovnem razmerju oziroma bo do začetka 
opravljanja koncesije po tem razpisu prekinil delovno 
razmerje;

3. mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepove-
dano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;

4. da ima zagotovljene ustrezne prostore, opre-
mo in če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre;

5. obvlada slovenski in italijanski jezik.
b) Posebni pogoji javnega razpisa

6. Začetek opravljanja koncesije predvidoma 
1. 7. 2016

7. prijavitelj še ni izvajalec koncesijske dejavno-
sti oziroma bo do začetka opravljanja koncesije po tem 
razpisu koncesijo oddal.

Če je prijavitelj za izvajanje nadomestne koncesije 
pravna oseba, morata biti poleg ostalih pogojev izpolnje-
na tudi naslednja pogoja:

– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registri-
rana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;

– da ima pravna oseba dovoljenje Ministrstva za 
zdravje, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti.

6. Merila za ocenitev prijav:
1. Delovna doba pri opravljanju razpisane dejav-

nosti – do 10 točk,

2. Storitve s področja fizioterapije – do 20 točk,
3. Storitve specialne fizioterapevtske obravnave 

– do 15 točk,
4. Dodatno strokovno izobraževanje – do 

20 točk,
5. Dodatne storitve s področja fizioterapije – do 

35 točk.
Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril 

je predmet razpisne dokumentacije.
7. a) Naslov službe ali osebe od katere se lahko 

zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije:
– Razpisna dokumentacija: Mestna občina Koper, 

Sprejemna pisarna, Verdijeva ulica 10, Koper;
– Dodatne informacije: Mestna občina Koper, Urad 

za družbene dejavnosti in razvoj, Helena Benčič, Ver-
dijeva ulica 10, Koper, elektronski naslov: helena.ben-
cic@koper.si.

b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno do-
kumentacijo: do roka za oddajo prijav v času uradnih ur 
sprejemne pisarne Mestne občine Koper.

8. a) Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo prija-
ve: Ne glede na način dostave, morajo prijave na razpis 
prispeti najkasneje do 24. 5. 2016, do 10. ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Me-
stna občina Koper – Urad za družbene dejavnosti in 
razvoj, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.

c) Način predložitve prijave: prijava se lahko pošlje 
po pošti ali odda osebno v zaprti ovojnici, na kateri mora 
biti naveden prijavitelj in vidna označba: »Ne odpiraj 
– Prijava na javni razpis za nadomestno zdravstveno 
koncesijo – fizioterapija št. 014-5/2016«.

9. Datum, čas in kraj odpiranja prijav: 24. 5. 2016, 
ob 12. uri, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Ko-
per – sejna soba v pritličju.

Mestna občina Koper  
Urad za družbene dejavnosti in razvoj
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 Ob-2035/16

Svet Doma starejših občanov Ljub ljana – Šiška na 
podlagi 32., 33., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni 
list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJSP), 
56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 23/07 – popr., 
41/07 – popr., 122/07 – Odl. US, 61/10 – ZSVPre, 62/10 – 
ZUPJS in 57/12) in 34., 35. člena Statuta Doma starejših 
občanov Ljub ljana – Šiška ter sklepa Sveta zavoda s 3. 
dopisne seje z dne 30. 3. 2016, razpisuje prosto delovno 
mesto

direktorja (m/ž)
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo 

z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje:
– ustrezno stopnjo in smer izobrazbe določene v 56. 

in 57. členu Zakona o socialnem varstvu;
– kandidati z visoko strokovno ali univerzitetno izo-

brazbo 5 let delovnih izkušenj, kandidati z višjo strokovno 
izobrazbo 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let 
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju de-
javnosti socialnega varstva;

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu;

– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega 
zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju 
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje.

Za direktorja je lahko imenovan tudi kandidat, ki 
nima opravljenega programa za vodenje socialno-
varstvenega zavoda, mora pa ga opraviti najkasneje 
v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Če 
tega programa ne opravi v roku, mu mandat na podlagi 
zakona preneha.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenje-
pisom v Europassu, naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po 
njegovi objavi. Dokazila o izpolnjevanju pogojev morajo 
biti overjena, overitev ne sme biti starejša od 30 dni na 
dan oddaje prijave. K prijavi kandidati priložijo tudi osnu-
tek vizije. Prijavljeni kandidati, ki ustrezajo pogojem, bodo 
povabljeni, da pristojnemu organu predstavijo vizijo oziro-
ma programske usmeritve za delovanje doma za obdobje 
mandata. O datumu predstavitve bodo obveščeni po ele-
ktronski pošti.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku, določenim 
z zakonom. Svet prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne 
bo obravnaval.

Mandat direktorja traja pet let.
Z imenovanim kandidatom bo v skladu z Zakonom 

o delovnih razmerjih sklenjena pogodba o zaposlitvi.
Prijave pošljite na naslov: Svet Doma starejših obča-

nov Ljub ljana – Šiška, Kunaverjeva ulica 15, 1000 Ljub-
ljana, v zaprti kuverti z oznako »Razpis za direktorja«.

Svet Doma starejših občanov Ljub ljana – Šiška

Št. 100-25/2016-1 Ob-2043/16

Svet zavoda OŠ Vižmarje Brod, Na gaju 2, 1000 Ljub-
ljana, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni 
list RS, št. 12/91 in spremembe), 53., 53.a in 58. člena Za-
kona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB in spremembe) in sklepa 

Razpisi delovnih mest

Sveta zavoda OŠ Vižmarje Brod z dne 21. 4. 2016, razpi-
suje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnate-

lja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 Odl.US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nada-
ljevanjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organi-
zacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 9. 11. 2016 oziroma 
skladno s sklepom o imenovanju.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni 
delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na de-
lovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih 
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekazno-
vanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 
postopku pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: 
Svet Zavoda OŠ Vižmarje Brod, Na gaju 2, 1000 Ljub ljana, 
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavo-
da za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Vižmarje Brod

Št. 644/16 Ob-2055/16

Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje, Vo-
dnikova 1, 3320 Velenje, na podlagi sklepa št. 35 sveta 
zavoda, sprejetega na 4. redni seji in 32. člena Statuta 
JZ Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje, 
objavlja razpis na delovno mesto

direktorja (m/ž) zavoda
za mandatno dobo 4 let

Poleg pogojev, predpisanih z zakonom, morajo kan-
didati izpolnjevati še naslednje pogoje:

– da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih 
programih druge stopnje zdravstvene, pravne, ekonomske 
ali druge družboslovne smeri ali raven izobrazbe, ki v skla-
du z zakonom ustreza izobrazbi zdravstvene, pravne, eko-
nomske ali druge družboslovne smeri in

– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega 
najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih;

– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepne-

ga kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in 
ne sme biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot 6 mesecev;

– zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obto-
žnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti;
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– vozniški izpit B kategorije.
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvi-
dna delovna doba kandidata;

– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede vodstvenih 
izkušenj;

– dokazilo, da je kandidat državljan Republike Slo-
venije;

– potrdilo Ministrstva za pravosodje RS, da ni bil 
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega de-
janja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti 
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
6 mesecev;

– potrdilo po 143. členu Zakona o kazenskem postop-
ku, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti;

– kopijo vozniškega dovoljenja.
Prijava naj vsebuje tudi:
– kratek življenjepis in v njem navedena tudi druga 

znanja in veščine, ki jih je pridobil;
– program dela in razvoja ZD Velenje.
Direktor zavoda bo imenovan za 4 leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj 

kandidati pošljejo v 14 dneh po objavi razpisa v zaprti 
ovojnici z označbo »Za razpis direktor (m/ž) – Ne odpiraj!« 
na naslov: Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 
Velenje.

Prijava na razpis je pravočasna, če prispe na naslov 
do vključno 13. 5. 2016. Prijava je pravočasna tudi, če je 
bila poslana priporočeno po pošti in je na njej poštni žig 
z datumom do vključno 13. 5. 2016.

Nepopolne in prepozne vloge se ne bodo uvrstile 
v izbirni postopek.

Svet zavoda ZD Velenje

 Ob-2056/16

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ura-
dni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 8/96), 10., 11. in 
12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstve-
ni dom Krško (Uradni list RS, št. 78/11) Odloka o spre-
membi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 
Zdravstveni dom Krško (Uradni list RS, št. 104/15) in 
sklepa, sprejetega na 3. seji Sveta zavoda dne 21. 4. 
2016, Svet zavoda Zdravstvenega doma Krško, objavlja 
prosto delovno mesto

direktorja Zdravstvenega doma Krško (m/ž),
za 4-letno mandatno obdobje

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih 
pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje 
pogoje:

1. univerzitetna izobrazba ali 2. bolonjska stopnja izo-
brazbe zdravstvene, ekonomske ali pravne smeri,

2. najmanj 5 let delovnih izkušenj v dejavnosti zdra-
vstva,

3. aktivno znanje slovenskega jezika,
4. da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepne-

ga kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in 
da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev,

5. da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti in

6. predložijo vizijo razvoja zavoda za mandatno ob-
dobje.

Kandidati morajo k prijavi priložiti:
1. dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno iz-

polnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. dokazilo o znanju slovenskega (kopija spričevala, 

potrdilo),
4. kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev pod točko 4. 

mora biti priloženo potrdilo Ministrstva za pravosodje izda-
no z datumom po objavi razpisa,

5. kot dokaz o izpolnjevanju pogoja pod točko 5. mora 
biti priloženo potrdilo Okrožnega sodišča,

6. vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidat 

pošlje v zaprti ovojnici s pripisom: »Razpis za direktorja 
Zdravstvenega doma Krško – Ne odpiraj!« na naslov: Svet 
zavoda Zdravstveni dom Krško, Cesta krških žrtev 132c, 
8270 Krško.

Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele do 10. 5. 
2016 do 12. ure na omenjeni naslov ali osebno v tajništvo 
Zdravstvenega doma Krško. Nepopolne vloge bodo izlo-
čene iz postopka. Za pravočasno oddano vlogo se bo štela 
le tista vloga, ki bo na naslov Zdravstvenega doma Krško 
prispela v zgoraj navedenem roku.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v 30 dneh 
od javne objave razpisa.

Svet zavoda Zdravstveni dom Krško

Št. 014-0011/2016 Ob-2076/16

Svet javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci 
razpisuje na podlagi 12. in 20. člena Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci (Uradni 
list RS, št. 25/11 – UPB) prosto delovno mesto

direktorja/direktorice
javnega zavoda Razvojni zavod Občine Puconci

Za direktorja/direktorico je lahko imenovana oseba, ki 
izpolnjuje naslednje pogoje:

– je državljan Republike Slovenije,
– ima najmanj visokošolsko izobrazbo turistične, eko-

nomske, organizacijske, pravne ali druge ustrezne smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, ter
– ima ustrezne organizacijske in vodstvene sposob-

nosti.
Direktor/direktorica bo na predlog Sveta zavoda 

imenovan/a za mandatno dobo pet let.
Kandidat/ka mora predložiti program poslovnega in 

programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Kot dokazilo o državljanstvu RS kandidat/ka predloži 

potrdilo o državljanstvu, o doseženi izobrazbi fotokopijo 
diplome, o najmanj petih letih delovnih izkušenj fotokopijo 
delovne knjižice ter kot dokazilo o ustreznih organizacijskih 
in vodstvenih sposobnosti potrdilo delodajalca o delovnih 
izkušnjah na vodstvenih delovnih mestih.

Kandidat/ka, ki izpolnjuje pogoje, naj pošlje prijavo 
z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v osmih dneh 
po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov: Svet zavoda 
Razvojnega zavoda Občine Puconci, Puconci 80, 9201 
Puconci s pripisom »Razpis za direktorja/ico RZ Občine 
Puconci – Ne odpiraj«.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najka-
sneje v petnajstih dneh po sprejemu sklepa Občinskega 
sveta Občine Puconci o imenovanju direktorja/ice javnega 
zavoda.

Morebitne dodatne informacije dobite vsak delovni 
dan na tel. 02/545-96-70.

Svet zavoda Razvojni zavod Občine Puconci
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Št. 30/16 Ob-2032/16

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, 
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih 
sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mir-
ni, Slovenska vas 14, 8233 Mirna, v skladu z Zakonom 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 
– ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15- ZUUJFO in 
76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13 in 10/14; uredba) objavlja

javno zbiranje ponudb
I. Naziv in sedež naročnika javnega zbiranja po-

nudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, 
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih 
sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, 
Slovenska vas 14, 8233 Mirna.

II. Vrsta pravnega posla
Oddaja nepremičnine v najem za izvajanje trgovin-

ske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb.
Lastnik nepremičnine je Republika Slovenija, upra-

vljavec pa Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike 
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.

III. Predmet oddaje nepremičnine v najem: predmet 
najema je poslovni prostor za izvajanje trgovinske de-
javnosti za nakupe zaprtih oseb v Zavodu za prestajanje 
kazni zapora Dob pri Mirni, Slovenska vas 14, 8233 Mir-
na. Poslovni prostor, v izmeri 38,35 m², se nahaja v delu 
stavbe št. 23, na zemljišču parc. št. 2533/3, k.o. Straža.

IV. Način, mesto in rok oddaje ponudbe
Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem poslov-

nega prostora za opravljanje trgovinske dejavnosti za 
nakupe zaprtih oseb v skladu z razpisno dokumenta-
cijo, ki je vsem zainteresiranim ponudnikom dostopna 
na spletni strani MP: http://www.mp.gov.si/si/o_ministr-
stvu/ursiks_organ_v_sestavi/o_ursiks/obvestila_ursiks/.

Ponudniki pošljejo ponudbo na naslov: Zavod za 
prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Slovenska vas 
14, 8233 Mirna. Ponudba mora prispeti na naslov naroč-
nika najkasneje do 16. 5. 2016 do 8. ure. Ponudnik lahko 
pošlje ponudbo po pošti ali jo dostavi osebno v tajništvo 
naročnika. Ponudbe prejete po navedenem roku bodo 
izločene, o čemer bo ponudnik pisno obveščen.

Ponudnik mora ponudbo poslati v zapečateni ku-
verti in izpolnjeni na naslednji način: desno navedba 
naslova naročnika, levo zgoraj navedba polnega naslo-
va ponudnika, levo spodaj z besedo: Ne odpiraj – javno 
zbiranje ponudb za najem nepremičnine za izvajanje 
trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb.

V. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega po-
nudnika

Odpiranje ponudb bo javno dne, 16. 5. 2016 ob 
12. uri, v prostorih naročnika. Odpiranje ponudb bo izve-
dla pristojna komisija. V postopek izbire se bodo uvrstile 
ponudbe, ki bodo pravočasne in popolne. Pravočasna 
je ponudba, ki prispe na naslov naročnika na način in 
do roka, navedenega v točki IV. Popolna je ponudba, če 
vsebuje vse zahtevane podatke in priloge opredeljene 
v razpisni dokumentaciji. O odpiranju ponudb bo komi-
sija sestavila zapisnik.

Druge objave

Pristojna komisija bo izbrala najugodnejšega ponu-
dnika na osnovi naslednjih kriterijev:

– skupna vrednost artiklov navedenih v ponudbe-
nem predračunu,

– reference,
– število lastnih maloprodajnih trgovin ter obseg 

prodaje v njih.
V primeru več enakih najugodnejših ponudb bo 

naročnik pisno pozval najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe. Rok za oddajo nove ponudbe bo največ 
do 5 dni od prejema obvestila ponudnika za oddajo nove 
ponudbe. Če tudi v tem primeru naročnik ne bo mogel 
izbrati najugodnejšega ponudnika, bo z vsemi najugo-
dnejšimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika 
pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma od-
piranja ponudb.

VI. Ogled nepremičnine in dodatne informacije: po-
nudniki si lahko poslovni prostor, ki se oddaja v najem, 
ogledajo po predhodni najavi. Za ogled poslovnega pro-
stora in podrobnejše informacije glede predmeta jav-
nega zbiranja ponudb smo dostopni v času delavnika, 
med 8. in 14. uro po tel. 07/346-66-06, kontaktna oseba 
Suzana Kolenc.

VII. Najemnina in dolžnosti izbranega ponudnika pri 
izvajanju trgovinske dejavnosti

1. Najemnina
Naročnik bo neopremljen prostor oddal najugodnej-

šemu ponudniku s pogodbo. Višina mesečne najemnine 
je 300,00 € in vključuje obratovalne stroške. Najemnino 
bo najemodajalec zaračunaval vsake tri mesece. Naje-
mnik bo plačal najemnino na osnovi prejetega računa, 
katerega bo najemodajalec izstavil do petega v mesecu 
za preteklo obračunsko obdobje. Najemnik bo račun 
dolžan plačati v roku 15 dni od datuma izdaje računa.

2. Dolžnosti najemnika
Najemnik je dolžan:
– prostor sam opremiti na lastne stroške in z opre-

mo, ki mu omogoča normalno oskrbovanje in delovanje 
trgovine (police, pulti, hladilnik, blagajna itd.),

– poskrbeti za vzdrževanje ustrezne higiene pro-
stora,

– odpravljati pomanjkljivosti, kot je menjava žarni-
ce, higiensko beljenje, zamenjava stekel, če jih razbije 
sam ipd.,

– upoštevati obveznosti iz naslova sanitarno higien-
skih normativov in obveznosti iz naslova varstva pri delu 
ter poslovati v skladu z zakonskimi zahtevami s področja 
trgovinskega poslovanja in drugimi predpisi,

– spoštovati vse pogoje opredeljene v razpisni do-
kumentaciji glede obratovalnega časa, dovoljenih in ne-
dovoljenih prodajnih artiklov ter druge pogoje.

VIII. Sklenitev pogodbe
Za oddajo nepremičnine v najem se z najugodnej-

šim ponudnikom sklene najemna pogodba za obdobje 
enega leta z možnostjo predčasne odpovedi z odpove-
dnim rokom treh mesecev. Najemodajalec lahko prekine 
pogodbo takoj, če bi najemnik kršil določbe navedene 
v razpisni dokumentaciji.

Izbranemu ponudniku bo poslana v podpis najemna 
pogodba najkasneje 8 dni po izbiri.
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Ponudnik mora v roku 5 dni od prejema pogodbe 
v podpis naročniku vrniti podpisano pogodbo. Če ponu-
dnik v tem roku podpisane pogodbe ne vrne, se šteje, 
da je odstopil od sklenitve pogodbe. V tem primeru lahko 
naročnik pošlje pogodbo v podpis drugemu ponudniku, 
ki se je pri ocenjevanju uvrstil na mesto kot drugi naju-
godnejši ponudnik.

IX. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

Ponudniki oddajo ponudbo na način, opredeljen 
v IV. točki.

Ponudnik mora imeti že odprto svojo trgovino, s či-
mer bo lahko, če bo izbran za najugodnejšega ponudni-
ka, zagotavljal ustrezno ponudbo v trgovini v prostorih 
najemodajalca.

Ponudniki svojo resnost za najem nepremičnine in 
opravljanje trgovinske dejavnosti izkažejo s ponudbo. 
Ponudniki so dolžni predložiti ponudbo v skladu s pogoji 
in navodili, opredeljenimi v razpisni dokumentaciji.

Ponudbo lahko predložijo s.p., fizične in pravne 
osebe.

Sestavni del ponudbe so dokazila, opredeljena 
v razpisni dokumentaciji, ki jih mora ponudnik priložiti 
k ponudbi:

– samostojni podjetniki: izpis podatkov iz Poslovne-
ga registra, izpis iz obrtnega ali drugega registra oziro-
ma odločba upravnega organa o izpolnjevanju pogojev 
za opravljanje trgovinske dejavnosti, ki mora veljati za 
čas sklenitve pogodbe,

– gospodarske družbe: izpis podatkov iz sodnega 
registra oziroma odločba upravnega organa o izpolnje-
vanju pogojev za opravljanje trgovinske dejavnosti, ki 
mora veljati za čas sklenitve pogodbe,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, in doka-
zilo o zagotovljenih finančnih sredstvih: potrdilo o sol-
ventnosti pri banki, ki vodi TRR. Potrdila in dokazila 
pa ne smejo biti starejša od 30 dni pred dnevom, ko je 
ponudnik oddal ponudbo,

– izjavo, da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik 
(če je ponudnik pravna oseba) ni bil pravnomočno 
obsojen niti ni v kazenskem postopku zaradi suma 
storitve za kazniva dejanja, ki so našteta v razpisni 
dokumentaciji,

– izjavo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet 
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali 
drug postopek, katerega namen ali posledica je prene-
hanje poslovanja, v skladu s predpisi države, v kateri 
ima sedež,

– krovno izjavo, katere vzorec je v razpisni doku-
mentaciji,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj dr-
žavljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije 
v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se 
zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega 
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri 
notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovor-
nostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), ki ni 
starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudbe,

– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih od dneva izdaje 
potrdila ni imel blokiranega nobenega od odprtih tran-
sakcijskih računov, Velja za pravne osebe in s.p.

– tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih 
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne instituci-
jam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne 
osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa la-
stno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko 
in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih 
mesecih ni imel blokiranega TRR. Potrdilo, ki ga izda 
banka, ki vodi TRR ponudnika ne sme biti starejše od 

30 dni od dneva, ki je določen kot skrajni rok za oddajo 
ponudb. Ponudnik predloži potrdila za vse TRR,

– ostala dokazila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

X. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s so-
glasjem predstojnika naročnika ustavi postopek javnega 
zbiranja ponudb vse do sklenitve pravnega posla. Na-
ročnik ni zavezan za povračilo stroškov, ki bi jih imeli 
ponudniki s pripravo in oddajo ponudbe.

Ministrstvo za pravosodje  
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij  

Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni

Št. 30/16 Ob-2033/16

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, 
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih 
sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mir-
ni, Slovenska vas 14, 8233 Mirna, v skladu z Zakonom 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 
– ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 
76/15) in Uredbo o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13 in 10/14; uredba) objavlja

javno zbiranje ponudb
I. Naziv in sedež naročnika javnega zbiranja po-

nudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, 
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih 
sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, 
Slovenska vas 14, 8233 Mirna.

II. Vrsta pravnega posla
Oddaja nepremičnine v najem za izvajanje gostin-

ske dejavnosti za zaprte osebe in njihove obiskovalce.
Lastnik nepremičnine je Republika Slovenija, upra-

vljavec pa Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike 
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.

III. Predmet oddaje nepremičnine v najem: predmet 
najema je poslovni prostor za izvajanje gostinske dejav-
nosti za zaprte osebe in njihove obiskovalce v Zavodu 
za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Slovenska 
vas 14, 8233 Mirna. Poslovni prostor, v izmeri 118,03 
m² se nahaja v delu stavbe št. 17, na zemljišču par. 
št. 2533/9, k.o. Straža.

IV. Način, mesto in rok oddaje ponudbe
Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem poslovne-

ga prostora za izvajanje gostinske dejavnosti za zaprte 
osebe in njihove obiskovalce v skladu z razpisno doku-
mentacijo, ki je vsem zainteresiranim ponudnikom do-
stopna na spletni strani MP: http://www.mp.gov.si/si/o_
ministrstvu/ursiks_organ_v_sestavi/o_ursiks/obvesti-
la_ursiks/.

Ponudniki pošljejo ponudbo na naslov: Zavod za 
prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Slovenska vas 
14, 8233 Mirna. Ponudba mora prispeti na naslov naroč-
nika najkasneje do 16. 5. 2016 do 8. ure. Ponudnik lahko 
pošlje ponudbo po pošti ali jo dostavi osebno v tajništvo 
naročnika. Ponudbe prejete po navedenem roku bodo 
izločene, o čemer bo ponudnik pisno obveščen.

Ponudnik mora ponudbo poslati v zapečateni kuverti 
in izpolnjeni na naslednji način: desno navedba naslova 
naročnika, levo zgoraj navedba polnega naslova ponu-
dnika, levo spodaj z besedo: Ne odpiraj – javno zbiranje 
ponudb za najem nepremičnine za izvajanje gostinske 
dejavnosti za zaprte osebe in njihove obiskovalce.

V. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega po-
nudnika

Odpiranje ponudb bo javno dne, 16. 5. 2016 ob 
13. uri, v prostorih naročnika. Odpiranje ponudb bo izve-
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dla pristojna komisija. V postopek izbire se bodo uvrstile 
ponudbe, ki bodo pravočasne in popolne. Pravočasna 
je ponudba, ki prispe na naslov naročnika na način in 
do roka, navedenega v točki IV. Popolna je ponudba, če 
vsebuje vse zahtevane podatke in priloge opredeljene 
v razpisni dokumentaciji. O odpiranju ponudb bo komi-
sija sestavila zapisnik.

Pristojna komisija bo izbrala najugodnejšega ponu-
dnika na osnovi naslednjih kriterijev:

– skupna vrednost artiklov navedenih v ponudbe-
nem predračunu,

– reference,
– število lastnih maloprodajnih trgovin ter obseg 

prodaje v njih.
V primeru več enakih najugodnejših ponudb bo 

naročnik pisno pozval najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe. Rok za oddajo nove ponudbe bo največ 
do 5 dni od prejema obvestila ponudnika za oddajo nove 
ponudbe. Če tudi v tem primeru naročnik ne bo mogel 
izbrati najugodnejšega ponudnika, bo z vsemi najugo-
dnejšimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika 
pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma od-
piranja ponudb.

VI. Ogled nepremičnine in dodatne informacije: po-
nudniki si lahko poslovni prostor, ki se oddaja v najem, 
ogledajo po predhodni najavi. Za ogled poslovnega pro-
stora in podrobnejše informacije glede predmeta jav-
nega zbiranja ponudb smo dostopni v času delavnika, 
med 8. in 14. uro po tel. 07/346-66-06, kontaktna oseba 
Suzana Kolenc.

VII. Najemnina in dolžnosti izbranega ponudnika pri 
izvajanju gostinske dejavnosti

1. Najemnina
Naročnik bo neopremljen prostor oddal najugodnej-

šemu ponudniku s pogodbo. Višina mesečne najemnine 
je 65,00 € in vključuje obratovalne stroške. Najemnino 
bo najemodajalec zaračunaval vsake tri mesece. Naje-
mnik bo plačal najemnino na osnovi prejetega računa, 
katerega bo najemodajalec izstavil do petega v mesecu 
za preteklo obračunsko obdobje. Najemnik bo račun 
dolžan plačati v roku 15 dni od datuma izdaje računa.

2. Dolžnosti najemnika
Najemnik je dolžan:
– prostor sam opremiti na lastne stroške in z opre-

mo, ki mu omogoča normalno oskrbovanje in delovanje 
trgovine (police, pulti, hladilnik, blagajna itd.),

– poskrbeti za vzdrževanje ustrezne higiene pro-
stora,

– odpravljati pomanjkljivosti, kot je menjava žarni-
ce, higiensko beljenje, zamenjava stekel, če jih razbije 
sam ipd.,

– upoštevati obveznosti iz naslova sanitarno higien-
skih normativov in obveznosti iz naslova varstva pri delu 
ter poslovati v skladu z zakonskimi zahtevami s področja 
gostinskega poslovanja in drugimi predpisi,

– spoštovati vse pogoje, opredeljene v razpisni do-
kumentaciji glede obratovalnega časa, dovoljenih in ne-
dovoljenih prodajnih artiklov ter druge pogoje.

VIII. Sklenitev pogodbe
Za oddajo nepremičnine v najem se z najugodnej-

šim ponudnikom sklene najemna pogodba za obdobje 
enega leta z možnostjo predčasne odpovedi z odpove-
dnim rokom treh mesecev. Najemodajalec lahko prekine 
pogodbo takoj, če bi najemnik kršil določbe navedene 
v razpisni dokumentaciji.

Izbranemu ponudniku bo poslana v podpis najemna 
pogodba najkasneje 8 dni po izbiri.

Ponudnik mora v roku 5 dni od prejema pogodbe 
v podpis naročniku vrniti podpisano pogodbo. Če ponu-

dnik v tem roku podpisane pogodbe ne vrne se šteje, da 
je odstopil od sklenitve pogodbe. V tem primeru lahko 
naročnik pošlje pogodbo v podpis drugemu ponudniku, 
ki se je pri ocenjevanju uvrstil na mesto kot drugi naju-
godnejši ponudnik.

IX. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb

Ponudniki oddajo ponudbo na način, opredeljen 
v IV. točki.

Ponudnik mora že izvajati gostinsko dejavnost s či-
mer bo lahko, če bo izbran za najugodnejšega ponudnika, 
zagotavljal ustrezno ponudbo v prostorih najemodajalca.

Ponudniki svojo resnost za najem nepremičnine in 
opravljanje gostinske dejavnosti izkažejo s ponudbo. 
Ponudniki so dolžni predložiti ponudbo v skladu s pogoji 
in navodili opredeljenimi v razpisni dokumentaciji.

Ponudbo lahko predložijo s.p., fizične in pravne 
osebe.

Sestavni del ponudbe so dokazila, opredeljena 
v razpisni dokumentaciji, ki jih mora ponudnik priložiti 
k ponudbi:

– samostojni podjetniki: izpis podatkov iz Poslovne-
ga registra, izpis iz obrtnega ali drugega registra oziro-
ma odločba upravnega organa o izpolnjevanju pogojev 
za opravljanje gostinske dejavnosti, ki mora veljati za 
čas sklenitve pogodbe,

– gospodarske družbe: izpis podatkov iz sodnega 
registra oziroma odločba upravnega organa o izpolnje-
vanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti, ki 
mora veljati za čas sklenitve pogodbe,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, in doka-
zilo o zagotovljenih finančnih sredstvih: potrdilo o sol-
ventnosti pri banki, ki vodi TRR. Potrdila in dokazila 
pa ne smejo biti starejša od 30 dni pred dnevom, ko je 
ponudnik oddal ponudbo,

– izjavo, da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik 
(če je ponudnik pravna oseba) ni bil pravnomočno obso-
jen niti ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve za 
kazniva dejanja, ki so našteta v razpisni dokumentaciji,

– izjavo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet 
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali 
drug postopek, katerega namen ali posledica je prene-
hanje poslovanja, v skladu s predpisi države, v kateri 
ima sedež,

– krovno izjavo, katere vzorec je v razpisni doku-
mentaciji,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj dr-
žavljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije 
v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se 
zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega 
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri 
notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovor-
nostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), ki ni 
starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudbe,

– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih od dneva izdaje 
potrdila ni imel blokiranega nobenega od odprtih tran-
sakcijskih računov, Velja za pravne osebe in s.p.

– tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih 
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne instituci-
jam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne 
osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa la-
stno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko 
in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih 
mesecih ni imel blokiranega TRR. Potrdilo, ki ga izda 
banka, ki vodi TRR ponudnika ne sme biti starejše od 
30 dni od dneva, ki je določen kot skrajni rok za oddajo 
ponudb. Ponudnik predloži potrdila za vse TRR,

– ostala dokazila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.
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X. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s so-
glasjem predstojnika naročnika ustavi postopek javnega 
zbiranja ponudb vse do sklenitve pravnega posla. Na-
ročnik ni zavezan za povračilo stroškov, ki bi jih imeli 
ponudniki s pripravo in oddajo ponudbe.

Ministrstvo za pravosodje  
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij  

Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni

Št. 701-16/2016 Ob-2083/16

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena Zakona 
o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 
21/12 – ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 
47/13 – ZDU-1G in 48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15 – 
ZDT-1; ZDT-1), Ministrstvo za pravosodje objavlja

javni poziv
državnim tožilcem, k vložitvi prijav za dodelitev ene-

ga okrajnega državnega tožilca v strokovno službo Dr-
žavnotožilskega sveta, zaradi opravljanja zahtevnejših 
strokovnih nalog.

Predvideni čas dodelitve je eno leto z delovnim ča-
som 8 ur dnevno z možnostjo podaljšanja.

Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave 
poziva v Uradnem listu RS na naslov: Ministrstvo za 
pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub ljana.

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-2052/16

Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 
3320 Velenje, kot lastnik nepremičnine objavlja

javno zbiranje ponudb1

za prodajo poslovnega objekta Steklena direkcija, 
Rudarska 6, 3320 Velenje

Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepre-
mičnin) se obračuna v skladu z zakonodajo RS. Davek 
od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) in 
drugi stroški prenosa lastništva na predmetu prodaje 
bremenijo kupca. Plačilo celotne kupnine je pogoj za 
prenos lastništva.

III. Način in rok plačila varščine za resnost ponud-
be: pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih po-
nudb je plačana varščina za resnost ponudbe, ki znaša 
50.000,00 EUR in se najkasneje do oddaje zavezujoče 
ponudbe plača na TRR, št. SI56 0242 6001 8871 981, 
odprt pri Nova Ljub ljanska banka d.d., Trg republike 2, 
1520 Ljub ljana, z obveznim sklicem na 92231217. Po-
trdilo o plačani varščini je obvezna sestavina ponudbe. 
Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno.

IV. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizič-

ne in pravne osebe, ki morajo prevzeti vse najemnike, 
kot to določa pogodba med lastnikom in najemnikom.

b) Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupni-
no. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti in 
brez drugih obveznosti prodajalca vrnjena v naslednjih 
rokih:

– za neizbrane ponudnike, ki se ne bodo uvrstili 
v naslednje kroge izbora: v roku 14 dni od sprejema 
odločitve prodajalca, da s posameznim ponudnikom ne 
bo nadaljeval pogajanj za sklenitev pogodbe o prodaji;

– za neizbrane ponudnike, ki se bodo uvrstili 
v končni krog izbora: v roku 14 dni po končanem izboru 
najugodnejšega ponudnika;

– v vsakem primeru je skrajni rok za vračilo varšči-
ne 14 dni po zaustavitvi postopka.

c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– navedbo, da je ponudba zavezujoča;
– naziv podjetja in sedež ponudnika ter podatke 

o zastopnikih ponudnika, ki je pravna oseba;
– davčno številko, matično številko (za pravne ose-

be) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba oziroma 
drugo primerljivo identifikacijsko številko za ponudnika, 
ki je tuja fizična ali pravna oseba in kontaktne podatke 
ponudnika (e-naslov, telefonsko številko, številko faksa);

– navedbo predmeta zbiranja ponudb;
– višino ponujene cene brez dajatev (brez DDV ali 

davka na promet nepremičnin), ki obsega kupnino za 
celotno Stekleno direkcijo s pripadajočo opremo;

– rok plačila kupnine ne sme biti daljši od 45 dni od 
podpisa pogodbe o prodaji.

V. Ponudbi je potrebno predložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo 

osebne izkaznice ali potnega lista.
2. Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji 

morajo ponudbi priložiti izjavo, da so osebe, vpisane 
v sodno-poslovnem registru, ki ga vodi Agencija za 
javnopravne evidence in storitve, zakoniti zastopniki 
ponudnika oziroma osebe, pooblaščene za zastopanje 
ponudnika. Pravne osebe s sedežem izven Republike 
Slovenije morajo ponudbi priložiti uradno preveden izpis 
iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ne sme 
biti starejši od 30 dni od dneva predložitve ponudbe.

3. Tuje pravne osebe morajo ponudbi priložiti doka-
zila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko pridobijo la-
stninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji, 
kot jih za tujce določa zakon ali mednarodna pogodba.

4. Kolikor v postopku pravna oseba sodeluje po 
pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno pooblastilo, 
overjeno pri notarju.

5. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s prilože-
no navedbo celotne številke računa za primer vračila 
varščine.

1 Javno zbiranje ponudbe po tej objavi se šteje kot va-
bilo k dajanju ponudb v smislu tretjega odstavka 22. člena 
Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno 
prečiščeno besedilo).

I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 
3320 Velenje.

II. Opis predmeta zbiranja ponudb: prodaja poslov-
nega objekta Steklena direkcija (v nadaljevanju »Ste-
klena direkcija«) s pripadajočo opremo (pisarniško po-
hištvo) obsega:

1. Zgradbo poslovnega objekta Steklena direkcija 
skupaj z vsem pripadajočim zemljiščem (neto tlorisna 
površina objekta v katastru stavb je 2.201,30 m2), 17 
garažnih prostorov, 6 parkirnih mest zunaj in opremo. 
Steklena direkcija se prodaja prosto bremen (t. j. brez 
hipotek).

– Poslovni objekt Steklena direkcija se nahaja 
v središču mesta Velenje, Rudarska 6. Pri oblikovanju 
te stavbe, ki je bila zgrajena leta 1959 ter celotno obno-
vljena z zunanjo ureditvijo leta 2004, je najbolj natančno 
v mestu Velenje upoštevanih vseh pet načel moderne 
arhitekture »mednarodnega sloga«, ki jih je postavil 
njen pionir Le Corbusier (ravna streha, horizontalno 
okno, konstrukcija na pilotih, svoboden tloris in svobo-
dna kompozicija fasade). Nepremičnina leži na parcelnih 
številkah k.o.: 964-2532/0, v skupni površini 816 m2, in 
964-2531/4, v skupni površini 686 m2. Izhodiščna cena 
(orientacijska vrednost) znaša 1.200.000,00 EUR.
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6. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina 
razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.

7. Ostale listine, ki jih je potrebno priložiti ponudbi, 
so določene v razpisni dokumentaciji.

VI. Rok za oddajo ponudbe:
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo pri-

spela najkasneje do 30. 5. 2016 do 12. ure oziroma 
z možnostjo podaljšanja zaradi objektivnih razlogov na 
strani kupca, ob dogovoru z organizatorjem prodaje na 
naslov: Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 
3320 Velenje – kadrovsko – splošno področje -ekspedit, 
s pripisom »Ne odpiraj – ponudba javno zbiranje po-
nudb – prodaja poslovnega objekta Steklena direkcija«. 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov 
pošiljatelja.

Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec 
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo 
v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo 
ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni 
javno.

Ponudniki bodo o izidu 1. kroga izbora ponudnikov 
pisno obveščeni v roku 14 dni od določenega datuma 
za oddajo ponudb. O izidu morebitnih nadaljnjih krogov 
izbora najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki, ki 
bodo vključeni v nadaljnje kroge izbora, obveščeni pisno 
in v primernih rokih.

VII. Merilo za izbiro ponudnika: merilo za izbiro po-
nudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba (najvišja 
ponujena cena, najugodnejši plačilni pogoji za prodajal-
ca ter prevzem najemnih pogodb). Upoštevane bodo le 
ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje. V pri-
meru, da dva ali več ponudnikov ponudijo primerljive 
in/ali konkurenčne pogoje, bo naročnik z najugodnejšimi 
ponudniki izvedel dodatna pogajanja. Predkupna pravi-
ca ne obstaja.

VIII. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine 
je pogoj za pridobitev lastninske pravice na Stekleni 
direkciji. Kupec bo celotno kupnino plačal kot bo dogo-
vorjeno s pogodbo na račun Premogovnika Velenje, št. 
SI56 0242 6001 8871 981. Po plačilu celotne kupnine in 
poravnanih stroških, bo prodajalec kupcu izročil Stekle-
no direkcijo, v last in posest ter bremen prosto ter nanj 
prenesel lastninsko pravico.

IX. Drugi pogoji:
– Predmet prodaje Steklena direkcija je naprodaj 

kot celota. Ponudba je veljavna samo, če je podana za 
celoten predmet zbiranja ponudb.

– Organizator lahko odstopi od postopka izbire naj-
ugodnejšega ponudnika in/ali odstopi od pogajanj s po-
nudniki v vsakem trenutku brez stroškov in posledic. 
Organizator ni obvezen skleniti pogodbo s ponudnikom, 
ki ponudi najvišjo ceno ali s katerim koli ponudnikom.

– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan z organi-
zatorjem skleniti pogodbe v čim krajšem možnem času 
po prejemu sklepa o izbiri (največ 45 dni). Če kupec 
v določenem roku ne podpiše pogodb, varščina za re-
snost ponudbe zapade v korist prodajalca in velja, da je 
kupec odstopil od ponudbe.

– Predlog za ureditev zemljiško knjižnega stanja lah-
ko podata obe stranki.

– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 
150 dni od roka za oddajo ponudbe.

X. Razpisna dokumentacija je na voljo na sple-
tni strani Premogovnika Velenje d.d., http://www.
rlv.si/si/1466. Dodatne informacije dobijo zainteresi-
rani ponudniki na naslovu: robert.kozar@rlv.si ali po 
tel. 03/899-61-66.

Premogovnik Velenje d.d.

Št. 790/1/1 Ob-2062/16

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti, objavljamo

javni poziv za zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagov-
ne rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana, tel. 01/589-73-00, 
telefaks 01/589-73-47.

2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja nepremičnine v sklopu hladilnice De-

lamaris.
b) Kraj: 6310 Izola, Tovarniška ulica 12, parc. 

št. 104/2, k.o. 2626 Izola, delež last Zavoda 1/1.
c) Vrsta nepremičnine: del hladilne komore, v izmeri 

120 m2, v sklopu hladilnice Delamaris Izola.
d) Nepremičnina se odprodaja po sistemu vide-

no-kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet ne-
premičnin in stroške prepisa, plača kupec.

e) Predkupna pravica: vsakokratni morebitni sola-
stnik in občina.

f) Izhodiščna cena oziroma najnižja prodajna cena 
je 87.635,00 EUR (brez dajatev).

3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo po-
nudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. 
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega 
ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo 
naročnik izvedel pogajanja.

4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji 
nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem 
primeru se varščina ne vrača.

5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino 

v roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun 
pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.

Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo ku-
pnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 
Naročnik je dolžan pred podpisom prodajne pogodbe 
pridobiti soglasje Vlade RS k prodaji.

6. Naročnik dovoljuje, da nepremičninske agenci-
je oglašujejo predmetno prodajo stanovanja na svojih 
spletnih straneh. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki 
ga je pridobila nepremičninska agencija, bo naročnik 
agenciji plačal pripadajočo provizijo v višini do 2 % od 
prodajne cene.

7. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti 

varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski 
račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.

Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, 
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem 
dni, brez obresti.

V primeru, da morebitni predkupni upravičenec 
v zakonitem roku (30 dni od poziva) uveljavlja pred-
kupno pravico, se izbranemu ponudniku varščina vrne 
v roku osem dni po preteku tega roka, brez obresti.

8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem 
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.

9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in 

veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 18. 5. 2016 
do 9. ure.

Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremič-
nin v Izoli – Ne odpiraj«.

Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
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– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju po-
nudb za pravne osebe,

b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti po-
nudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, 
Dunajska 106, Ljub ljana.

c) Ponudba mora veljati do 15. 7. 2016 oziroma do 
sklenitve prodajne pogodbe.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno 
odpiranje ponudb bo dne 18. 5. 2016 ob 9.15, v sejni 
sobi, VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za 
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana.

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

Št. 24/2016 Ob-2039/16

Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 in 
14/15, v nadaljevanju: ZSPDSLS) in v skladu s 35. čle-
nom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in 
občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) 
in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 
2016, Občina Turnišče objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin – stanovanj v Lendavi 

v lasti Občine Turnišče
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 

ponudb: Občina Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 
Turnišče.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb so naslednje ne-

premičnine – stanovanja:
– Posamezni del stavbe z ID znakom 166-1177-26, 

ki v naravi predstavlja dvosobno stanovanje št. 26, 
v izmeri 61,97 m2, ki se nahaja v stanovanjskem bloku 
v drugi mansardi objekta (ID. št. stavbe 1177, k.o. Len-
dava), na naslovu Župančičeva 6E, Lendava, s pripa-
dajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih 
stavbe in na pripadajočem zemljišču,

– Posamezni del stavbe z ID znakom 166-1177-20, 
ki v naravi predstavlja enosobno stanovanje št. 20, v iz-
meri 48,80 m2, ki se nahaja v stanovanjskem bloku v 4. 
nadstropju objekta (ID. št. stavbe 1177, k.o. Lendava), 
na naslovu Župančičeva 6E, Lendava, s pripadajočim 
solastniškim deležem na splošnih skupnih delih stavbe 
in na pripadajočem zemljišču,

– Posamezni del stavbe z ID znakom 166-1177-10, 
ki v naravi predstavlja dvosobno stanovanje št. 10, v iz-
meri 50,14 m2, ki se nahaja v stanovanjskem bloku (ID. 
št. stavbe 1177, k.o. Lendava), na naslovu Župančiče-
va 6E, Lendava, s pripadajočim solastniškim deležem 
na splošnih skupnih delih stavbe in na pripadajočem 
zemljišču,

– Posamezni del stavbe z ID znakom 166-1177-3, 
ki v naravi predstavlja dvosobno stanovanje št. 3, v iz-
meri 64,40 m2, ki se nahaja v stanovanjskem bloku (ID. 
št. stavbe 1177), na naslovu Župančičeva 6E, Lendava, 
s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih sku-
pnih delih stavbe in na pripadajočem zemljišču.

Pravno stanje nepremičnin, ki so predmet tega jav-
nega zbiranja ponudb je urejeno. Na nepremičninah ne 
obstaja ne zakonita ne pogodbena predkupna pravica. 
Prav tako nepremičnine niso obremenjene z drugimi 
bremeni (hipoteke, služnosti). Etažna lastnina za pred-
metno stavbo, v kateri se nahajajo nepremičnine, ki 
so predmet prodaje, je vzpostavljena in vpisana v ze-
mljiško knjigo.

3. Izhodiščna cena posameznih stanovanj:

ID znak Št. 
etaže

Št. 
stanovanja

Površina 
v m2

Izklicna 
tržna 

vrednost 
v EUR

166-1177-3 2 3 64,90 22.695
166-1177-10 4 10 49,60 17.510
166-1177-20 6 20 47,30 17.085
166-1177-26 8 26 61,60 19.975

V izhodiščno ceno ni vključen davek na promet 
nepremičnin, ki ga je dolžan plačati izbrani ponudnik 
oziroma kupec.

4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbi-
ranja ponudb: prodaja stvarnega nepremičnega premo-
ženja – prodajna pogodba.

5. Pogoji prodaje
5.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zaseb-

ne listine.
5.2 Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – 

kupljeno. Vsak sodelujoči ponudnik na javnem razpisu 
potrjuje, da mu je v celoti znano pravno in dejansko 
stanje nepremičnin, ki jih kupuje.

5.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno po-
godbo v roku 8 dni po opravljenem izboru najugodnej-
šega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene 
pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponu-
dniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar 
ne več kot za 8 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če 
najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne pod-
piše pogodbe se bo štelo, da je od nakupa odstopil in 
ima Občina Turnišče pravico zadržati vplačano varščino.

5.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih 
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last 
s pravico vpisa lastninske pravice v zemljiški knjigi na 
kupljeni nepremičnini, v skladu z določili prodajne po-
godbe.

6. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na transakcijski račun 

Občine Turnišče, številka 01332 – 0100013319, sklic na 
št: 720399 v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne 
pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg kupnine 
dolžan plačati še stroške davka na promet z nepre-
mičnino, stroške notarske overitve pogodbe in stroške 
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist 
v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bi-
stvena sestavina prodajne pogodbe.

7. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb:

7.1. Ponudbo za nakup lahko oddajo pravne ose-
be, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju 
države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS 
oziroma državljani države članice EU.

7.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, 

naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko),
– davčno številko, številko transakcijskega računa, 

naziv in naslov banke za vračilo varščine,
– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba 

nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 

izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 7.4. teh pogojev za udeležbo na 

javnem zbiranju ponudb.
7.2. Ponudniki morajo oddati ponudbo z vsemi prilo-

gami v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba 
za nakup nepremičnine »Župančičeva 6E, Lendava«. 
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Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošilja-
telja ponudbe. Ponudniki lahko ponudbo oddajo osebno 
ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Turnišče, 
Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.

7.3. Popolno ponudbo, z vsemi prilogami (iz tč. 7.4) 
je potrebno posredovati prodajalcu najkasneje do 8. 6. 
2016, do 9. ure. Iz ponudbe ponudnika mora biti razvi-
den čas veljavnosti oziroma čas vezanosti na ponudbo, 
in sicer mora biti ponudba veljavna najmanj do vključno 
dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma mora veljati 
do dne 8. 7. 2016.

7.4 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državlja-

ni držav članic EU) oziroma dokazilo, da ima ponudnik 
pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre za 
fizične osebe,

– fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti še izpisek 

iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in 
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki tudi ne sme 
biti starejše od 30 dni.

– potrdilo o plačani varščini,
– fizične osebe morajo priložiti potrdilo o plačanih 

davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni, iz-
pisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.), 
ki ne sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o dr-
žavljanstvu in fotokopijo osebnega dokumenta.

– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo,
– državljani oziroma pravne osebe iz države članice 

EU morajo priložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v nji-
hovih državah, ki so enakovredne institucijam od katerih 
se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma 
pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o pla-
čanih davkih in prispevki, ne morejo pridobiti, pa morajo 
priložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod 
kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo 
plačane davke in prispevke. Vsa dokazila morajo biti 
prevedena v slovenski jezik.

8. Varščina
8.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino najkasneje 

do vključno 3. 6. 2016, v višini 10 % izhodiščne cene 
nepremičnine za katero je dal ponudbo. Varščino morajo 
ponudniki vplačati na transakcijski račun Občine Turni-
šče, številka 01332 – 0100013319, sklic na št: 720399 
s pripisom »Varščina za javno zbiranje ponudb – »Žu-
pančičeva 6E, Lendava«.

8.2 Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vra-
čunana v ceno, neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena, 
brez obresti, v roku 8. dni po opravljenem izboru naju-
godnejšega ponudnika.

8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupni-
ne, prodajalec obdrži varščino.

8.4. Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne po-
godbe v 8. dneh po prejemu obvestila o izbiri, prodajalec 
obdrži varščino.

8.5 Varščino prodajalec obdrži tudi v primeru, če 
ponudnik umakne ponudbo po roku za oddajo ponudbe 
ali v času veljavnosti ponudbe.

9. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
9.1. Postopek s prispelimi ponudbami vodi s strani 

župana imenovana komisija.
9.2 Odpiranje ponudb bo potekalo v dne 14. 6. 2016 

ob 12. uri, v sejni sobi Občine Turnišče, Štefana Kovača 
73, 9224 Turnišče. Odpiranje ponudb je javno.

9.3. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je 
najvišje ponujena cena. Pri izbiri najugodnejšega ponu-
dnika bo komisija upoštevala, kot kriterij višino ponujene 
kupnine – najugodnejši ponudnik.

9.4 V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu 
z določili tega razpisa, je komisija ne bo upoštevala. 
Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo, bo pozvan 
k dopolnitvi, če bo ponudba sicer izpolnjevala vse ele-
mente ponudbe, imela pa bo pomanjkljivo dokumentacijo. 
Kolikor ponudba z dnem, določenim za dopolnitev ne bo 
dopolnjena, je prodajalec ne bo upošteval ter jo kot ne-
popolno izločil in o tem obvestil ponudnika. Ponudnik, ki 
ne bo priložil original potrdila o plačani varščini bo izločen.

9.5 V primeru, da bo prispelo več (popolnih in pra-
vočasnih) ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, bo 
komisija takoj po zaključenem postopku javnega odpira-
nja ponudb, z vsemi zainteresiranimi ponudniki opravila 
pogajanja v smislu pravil javne dražbe.

9.6 O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika 
bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od dneva odpira-
nja ponudb oziroma v 8 dneh po opravljenih pogajanjih.

9.7 Če v postopku javnega zbiranja ponudb v za 
to določenem roku ne prispe nobena ponudba oziroma 
nobena ponudba ni pravočasna ali popolna ali ne bo 
dosežena vsaj izhodiščna cena za posamezno nepre-
mičnino, ki je predmet prodaje, se šteje, da je bilo javno 
zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbi-
ranju ponudb bodo ponudniki pisno obveščeni v 8. dneh 
od dneva odpiranja prispelih ponudb.

9.8 Občina Turnišče si pridržuje pravico, da ne izbe-
re nobene od prispelih ponudb. Občina Turnišče si pridr-
žuje pravico ustaviti postopek javnega zbiranja ponudb 
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom 
povrnejo stroški.

10. Dodatne informacije
Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri 

kontaktni osebi: Jožica Litrop, na tel. 02/572-13-23, 
e-pošta: obcina@turnisce.si. Ogled nepremičnin (sta-
novanj), ki so predmet tega javnega zbiranja ponudb je 
možen v času poslovnih ur Občine Turnišče, po pred-
hodnem dogovoru.

Besedilo javnega zbiranja ponudb in vsa razpisna 
dokumentacija (priloge – obrazci in navodila za njihovo 
izpolnjevanje), je sestavni del tega javnega zbiranja po-
nudb in je objavljena na spletni strani Občine Turnišče: 
www.obcinaturnisce.si ter na oglasni deski na sedežu 
Občine Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.

Občina Turnišče
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Št. 101-2/2016-4 Ob-1790/16

V evidenco statutov sindikatov, ki so v hrambi pri 
tem organu, se pod zaporedno številko 143 vpiše naziv 
statuta: Statut Sindikata železničarjev Slovenije sin-
dikalne enote postajnega osebja Koper, ime in kratica 
sindikata: Sindikat železničarjev Slovenije – Sindikal-
na enota postajnega osebja Koper; »SŽS SE POK«, 
sedež sindikata: Srmin 8, 6000 Koper.

Št. 101-4/2016/3 Ob-1843/16

V evidenci statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni 
enoti Krško, se pod zap. št. 63, kjer je vpisan Sindikat 
družbe TESPACK d.o.o. Brestanica, Cesta prvih borcev 
51, Brestanica, matična številka 5996210000, vpiše nov 
naziv sindikata: Konfederacija sindikatov Slovenije 
PERGAM, SINDIKAT DS SMITH PERGAM, Cesta pr-
vih borcev 51, Brestanica, skrajšano ime KSS PER-
GAM, SINDIKAT DS SMITH PERGAM, Cesta prvih 
borcev 51, Brestanica.

Spremenjena pravila KSS PERGAM, SINDIKAT DS 
SMITH PERGAM, Cesta prvih borcev 51, Brestanica, 
ki so bila sprejeta dne 12. 1. 2016, z nazivom: Pravila 
o delovanju sindikata DS SMITH PERGAM, se vzamejo 
v hrambo in vpišejo v evidenco statutov sindikatov pri 
Upravni enoti Krško, pod zaporedno številko 63.

Št. 101-15/2016-4 Ob-1895/16

Upravna enota Ljub ljana, Izpostava Center, z dnem 
6. 4. 2016 sprejme v hrambo statut z nazivom »Pravila 
Organizacije sindikata delavcev inšpektoratov s se-
dežem v Ljub ljani, Parmova ulica 33« in ga vpiše v evi-
denco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 359 
za sindikat z imenom: Organizacija sindikata delav-
cev inšpektoratov in sedežem: Dalmatinova ulica 4, 
Ljub ljana.

Št. 101-13/2016-3 Ob-1951/16

Pravila Organizacije sindikata delavcev inšpek-
toratov, s sedežem Parmova ul. 33, Ljub ljana, spreje-
ta 23. 2. 2006, ki so v hrambi pri Upravni enoti Ljub ljana, 
Izpostavi Bežigrad, na podlagi odločbe št. 101-1/2006-5 
z dne 4. 5. 2006, in so vpisana v evidenco statutov sindi-
katov pod zaporedno številko 1/2006, se z dnem izdaje 
te odločbe izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.

Evidence sindikatov
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 Ob-2041/16

Ime medija: Mladina, Mladina.si, Monitor, Moni-
torPro, Global, Zakladnica zdravja.

Firma in sedež izdajatelja: Mladina časopisno pod-
jetje d.d., Dunajska cesta 51, Ljub ljana.

Odgovorna oseba izdajatelja: Denis Tavčar, pred-
sednica uprave.

Člani nadzornega sveta izdajatelja: Boris Peric, 
Branimir Štrukelj, Borut Rismal, Robert Botteri, Marcel 
Štefančič, Jana Miličević.

Podatki o osebah, ki imajo najmanj petodstotni la-
stniški ali upravljalski delež oziroma delež glasovalnih 
pravic v premoženju izdajatelja: Distriest d.o.o. Sežana, 
Partizanska 75/a, Sežana, Transmedia S.P.A., Piazza 
DellaVittoria 41, Gorizia – Gorica.

 Ob-2042/16

Ime medija: Bančni vestni, revija za denarništvo 
in bančništvo.

Izdajatelj: Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljub-
ljana, Šubičeva ulica 2, Ljub ljana.

Imena članov uprave oziroma organa upravljanja: 
direktor dr. France Arhar.

Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Jože 
Lenič, Giancarlo Miranda, Sonja Anadolli, Andrej An-
doljšek, Jaka Vadnjal, Matej Falatov, Robert Senica, 
Blaž Brodnjak, Sibil Svilan, Vojka Ravbar, Stafan Vavti, 
Mitja Otorepec.

Objave po Zakonu o medijih
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 Ob-2057/16

Magles Teodor Brance s.p., z matično številko 
5966025000, s poslovnim naslovom Arclin 33, 3211 Ško-
fja vas, na podlagi drugega odstavka 670. člena ZGD-1, 
v povezavi s 75. členom ZGD-1, objavlja nameravan 
prenos podjetja na prevzemno družbo Magles, pro-
izvodnja pohištva, d.o.o., matična številka 6267505000. 
Po izvedenem prenosu podjetja na prevzemno družbo 
bo podjetnik prenehal opravljati dejavnosti.

Magles Teodor Brance s.p.

Objave gospodarskih družb
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SV 252/16 Ob-2058/16

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega 
zapisa notarja Blaža Hrovatina iz Ljub ljane, opr. št. 
SV 252/16 z dne 22. 4. 2016, je bila zastavljena nepre-
mičnina – trosobno stanovanje št. 110 v 14. nadstropju 
s shrambo v kleti, v skupni izmeri 76,98 m2, z oznako 
v registru GURS 1735-1565-35, v stavbi na naslovu 
Vojkova cesta 87, Ljub ljana, z ID stavbe 1735-1565, 
ki stoji na parc. št. 975/2, k.o. 1735 Stožice, ki je last 
zastavitelja Primoža Pusar, roj. 22. 4. 1978, Štefanova 
ulica 8, Ljub ljana, do celote, na podlagi notarskega za-
pisa prodajne pogodbe, opr. št. SV 514/02 z dne 10. 5. 
2002. Nepremičnina je zastavljena v korist upnice Nove 
kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 
2000 Maribor, matična št. 5860580000, za zavarovanje 
denarne terjatve v višini 250.000,00 EUR s pripadki.

Zavarovanja terjatev
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

In 472/2014 Os-1261/15

Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi zo-
per dolžnika Branka Antleja, zaradi izterjave preživni-
ne, le-temu, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in 
zavarovanju, postavilo zakonito zastopnico, odvetnico 
Stanko Hribar, Ulica XIV. divizije 12/III, Celje. Začasna 
zastopnica bo dolžnika v postopku izvršbe zastopala 
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler dolžnik, ki prebiva 
v tujini, ne izjavi, da bo sam nastopal v postopku.

Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 2 2015

In 503/2014 Os-1262/15

Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi zo-
per dolžnika Branka Antleja, zaradi izterjave preživni-
ne, le-temu, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in 
zavarovanju, postavilo zakonito zastopnico, odvetnico 
Stanko Hribar, Ulica XIV. divizije 12/III, Celje. Začasna 
zastopnica bo dolžnika v postopku izvršbe zastopala 
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler dolžnik, ki prebiva 
v tujini, ne izjavi, da bo sam nastopal v postopku.

Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 2 2015

In 714/2014 Os-1263/15

Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi zo-
per dolžnika Branka Antleja, zaradi izterjave preživni-
ne, le-temu, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in 
zavarovanju, postavilo zakonito zastopnico, odvetnico 
Stanko Hribar, Ulica XIV. divizije 12/III, Celje. Začasna 
zastopnica bo dolžnika v postopku izvršbe zastopala 
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler dolžnik, ki prebiva 
v tujini, ne izjavi, da bo sam nastopal v postopku.

Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 2 2015

In 680/2014 Os-1264/15

Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi zo-
per dolžnika Branka Antleja, zaradi izterjave preživni-
ne, le-temu, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in 
zavarovanju, postavilo zakonito zastopnico, odvetnico 
Stanko Hribar, Ulica XIV. divizije 12/III, Celje. Začasna 
zastopnica bo dolžnika v postopku izvršbe zastopala 
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne 

Objave sodišč

nastopi pred sodiščem oziroma dokler dolžnik, ki prebiva 
v tujini, ne izjavi, da bo sam nastopal v postopku.

Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 2. 2015

In 616/2014 Os-1265/15

Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi zo-
per dolžnika Branka Antleja, zaradi izterjave preživni-
ne, le-temu, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in 
zavarovanju, postavilo zakonito zastopnico, odvetnico 
Stanko Hribar, Ulica XIV. divizije 12/III, Celje. Začasna 
zastopnica bo dolžnika v postopku izvršbe zastopala 
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler dolžnik, ki prebiva 
v tujini, ne izjavi, da bo sam nastopal v postopku.

Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 2. 2015

In 762/2014 Os-1266/15

Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi zo-
per dolžnika Branka Antleja, zaradi izterjave preživni-
ne, le-temu, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in 
zavarovanju, postavilo zakonito zastopnico, odvetnico 
Stanko Hribar, Ulica XIV. divizije 12/III, Celje. Začasna 
zastopnica bo dolžnika v postopku izvršbe zastopala 
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler dolžnik, ki prebiva 
v tujini, ne izjavi, da bo sam nastopal v postopku.

Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 2. 2015

In 422/2014 Os-1267/15

Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi zo-
per dolžnika Branka Antleja, zaradi izterjave preživni-
ne, le-temu, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in 
zavarovanju, postavilo zakonito zastopnico, odvetnico 
Stanko Hribar, Ulica XIV. divizije 12/III, Celje. Začasna 
zastopnica bo dolžnika v postopku izvršbe zastopala 
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler dolžnik, ki prebiva 
v tujini, ne izjavi, da bo sam nastopal v postopku.

Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 2. 2015

IV P 432/2015 Os-1792/16

Okrožno sodišče v Celju je v zadevi pod opr. št. 
IV P 432/2015, sklenilo:

Za začasnega zastopnika tožene stranke Haliti Haj-
riza, se postavi Tanja Kordež Bromše, odvetnica v Celju.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko 
v postopku, dokler tožena stranka oziroma njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler Center za 
socialno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 3. 2016
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P 29/2016 Os-1972/16

Okrajno sodišče v Črnomlju po višji sodnici Darinki 
Plevnik, v pravdni zadevi tožeče stranke Ljubice Sta-
rašinič, Marindol 25, Adlešiči, ki jo zastopa Luka Jukič, 
odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko: neznani de-
diči po Selakovič zadrugi, Marindol 38, Adlešiči, zaradi 
priznanja lastninske pravice, pcto 290,00 €, v smislu 
82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju 
ZPP), dne 31. 3. 2016 postavlja začasnega zastopnika 
toženi stranki: Neznanim dedičem po Selakovič zadrugi, 
Marindol 38, Adlešiči.

Začasni zastopnik je univ.dipl.prav. – odvetnik Kri-
stjan Žalec, Zadružna cesta 33, Črnomelj.

Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo 
stranko – neznane dediče po Selakovič zadrugi, Ma-
rindol 38, Adlešiči vse do takrat, dokler le-ta ali njen 
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma 
organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 31. 3. 2016

In 57/2012 Os-1613/16

Okrajno sodišče v Domžalah, je po okrajni sodnici 
Anici Grilj,

v izvršilni zadevi upnika: 1. Nova Ljub ljanska ban-
ka d.d., Trg republike 2, Ljub ljana, ki ga zastopa Boris 
Bavdek, odvetnik v Ljub ljani, zoper dolžnika: CUZAK & 
CO. d.o.o., Depala vas 24, Domžale, zaradi izterjave 
27.337,23 EUR s pripadki in

upnika: 2. Nova Ljub ljanska banka d.d., Trg re-
publike 2, Ljub ljana, ki ga zastopa Boris Bavdek, od-
vetnik v Ljub ljani, zoper dolžnika: 1. Dial Jože Cuzak 
s.p., Depala vas 24, Domžale, dolžnika: 2. CUZAK & 
CO. d.o.o., Depala vas 24, Domžale, zaradi izterjave 
57.652,47 EUR s pripadki,

upnika: 3. Aktiva Upravljanje d.o.o., Ljub ljanska 
cesta 12f, Trzin, ki ga zastopa Špela Flis, odvetnica 
v Ljub ljani, zoper dolžnika: CUZAK & CO., d.o.o., De-
pala vas 24, Domžale, zaradi izterjave 461,86 EUR 
s pripadki,

upnika: 4. Aktiva Upravljanje d.o.o., Ljub ljanska 
cesta 12f, Trzin, ki ga zastopa Špela Flis, odvetnica 
v Ljub ljani, zoper dolžnika: CUZAK & CO., d.o.o., De-
pala vas 24, Domžale, zaradi izterjave 1.362,09 EUR 
s pripadki,

upnika: 5. Aktiva Upravljanje d.o.o., Ljub ljanska 
cesta 12f, Trzin, ki ga zastopa Špela Flis, odvetnica 
v Ljub ljani, zoper dolžnika: CUZAK & CO. d.o.o., Če-
šnjevek 25, Trebnje, zaradi izterjave 558,55 EUR s pri-
padki,

upnika: 6. Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 
Ljub ljana, zoper dolžnika: CUZAK & CO., d.o.o., Češnje-
vek 25, Trebnje, zaradi izterjave 333,20 EUR s pripadki,

upnika: 7. Aktiva Upravljanje d.o.o., Ljub ljanska 
cesta 12f, Trzin, ki ga zastopa Špela Flis, odvetnica 
v Ljub ljani, proti dolžniku: CUZAK & co., d.o.o., Depala 
vas 24, Domžale, zaradi izterjave 681,58 EUR s pripadki,

upnika: 8. Akustika Group, družba za gospodarsko 
razvojno in organizacijsko upravljanje podjetij, d.o.o., 
Vojkova cesta 58, Ljub ljana, proti dolžniku: CUZAK 
& co., d.o.o., Češnjevek 25, Trebnje, zaradi izterjave 
189,89 EUR s pripadki,

upnika: 9. Aktiva Upravljanje d.o.o., Ljub ljanska 
cesta 12f, Trzin, ki ga zastopa Špela Flis, odvetnica 
v Ljub ljani, proti dolžniku: CUZAK & co., d.o.o., Češnje-
vek 25, Trebnje, zaradi izterjave 436,92 EUR s pripadki,

upnika: 10. Aktiva Upravljanje d.o.o., Ljub ljanska 
cesta 12f, Trzin, ki ga zastopa Špela Flis, odvetnica 
v Ljub ljani, proti dolžniku: CUZAK & co., d.o.o., Češnje-
vek 25, Trebnje, zaradi izterjave 350,03 EUR s pripadki,

upnika: 11. Akustika Group, družba za gospodarsko 
razvojno in organizacijsko upravljanje podjetij, d.o.o., 
Vojkova cesta 58, Ljub ljana, proti dolžniku: CUZAK 
& co., d.o.o., Češnjevek 25, Trebnje, zaradi izterjave 
138,03 EUR s pripadki,

upnika: 12. Kotnik Aleš s.p. Erjavčeva ulica 5, Dob 
in ostali, ki jih zastopa Aktiva Upravljanje d.o.o., Ljub-
ljanska cesta 12f, Trzin, ki ga zastopa Špela Flis, od-
vetnica v Ljub ljani, proti dolžniku: CUZAK & co., d.o.o., 
Češnjevek 25, Trebnje, zaradi izterjave 355,84 EUR 
s pripadki,

upnika: 13. Aktiva Upravljanje d.o.o., Ljub ljanska 
cesta 12f, Trzin, ki ga zastopa Špela Flis, odvetnica 
v Ljub ljani, proti dolžniku: CUZAK & co., d.o.o., Češnje-
vek 25, Trebnje, zaradi izterjave 335,65 EUR s pripadki,

upnika: 14. ELZAK Kovič Anton s.p., Stara 
cesta 6, Domžale in ostali, ki jih zastopa Aktiva Upra-
vljanje d.o.o., Ljub ljanska cesta 12f, Trzin, ki ga zastopa 
Špela Flis, odvetnica v Ljub ljani, proti dolžniku: CUZAK 
& co., d.o.o., Češnjevek 25, Trebnje, zaradi izterjave 
2.627,02 EUR s pripadki,

upnika: 15. Aktiva Upravljanje d.o.o., Ljub ljanska 
cesta 12f, Trzin, ki ga zastopa Špela Flis, odvetnica 
v Ljub ljani, proti dolžniku: CUZAK & co., d.o.o., Depala 
vas 24, Domžale, zaradi izterjave 229,21 EUR s pri-
padki,

upnika: 16. Aktiva Upravljanje d.o.o., Ljub ljanska 
cesta 12f, Trzin, ki ga zastopa Špela Flis, odvetnica 
v Ljub ljani, proti dolžniku: CUZAK & co., d.o.o., Depala 
vas 24, Domžale, zaradi izterjave 377,35 EUR s pri-
padki,

upnika: 17. Aktiva Upravljanje d.o.o., Ljub ljanska 
cesta 12f, Trzin, ki ga zastopa Špela Flis, odvetnica 
v Ljub ljani, proti dolžniku: CUZAK & co., d.o.o., Češnje-
vek 25, Trebnje, zaradi izterjave 342,54 EUR s pripadki,

upnika: 18. Biplast d.o.o., Kamniška cesta 24a, Ra-
domlje in ostali, ki ga zastopa Aktiva Upravljanje d.o.o., 
Ljub ljanska cesta 12f, Trzin, ki ga zastopa Špela Flis, 
odvetnica v Ljub ljani proti dolžniku: CUZAK & co., d.o.o., 
Češnjevek 25, Trebnje, zaradi izterjave 1.601,34 EUR 
s pripadki, dne 19. 2. 2016 sklenilo:

dolžniku Jože Cuzak, nekdaj stanujočemu na na-
slovu Depala vas 24, Domžale, sedaj neznanega pre-
bivališča, se v tem postopku postavi začasni zastopnik, 
odvetnik Peter Železen, Posavskega ulica 22, Ljub ljana, 
ki bo v tem postopku zastopal dolžnika, vse dokler dol-
žnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodi-
ščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 19. 2. 2016

VL 36555/2012 Os-1651/16

Okrajno sodišče v Domžalah, je po okrajni sodnici 
Anici Grilj, v izvršilni zadevi upnika: 1. Nova Ljub ljanska 
banka d.d., Trg republike 2, Ljub ljana, ki ga zastopa Bo-
ris Bavdek, odvetnik v Ljub ljani, zoper dolžnika: DIAL za-
ključna dela v gradbeništvu Jože Cuzak s.p., Depala vas 
24, Domžale, zaradi izterjave 16.373,46 EUR s pripadki,

upnika: 2. Banka Koper d.d., Pristaniška ulica 14, 
Koper, zoper dolžnika: 1. Trgovina in storitve Boštjan 
Tkalec s.p., Wolfova ulica 10A, 1000 Ljub ljana in 
2. Jože Cuzak, Depala vas 24, Domžale, zaradi izterja-
ve 4.536,74 EUR s pripadki,
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upnika: 3. Heta Asset Resolution, družba za fi-
nanciranje d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljub ljana, ki ga 
zastopa Odvetniška družba Grilkc, Starc in partner, o.p. 
d.o.o. v Krškem, proti dolžniku: Jože Cuzak, Češnjevek 
25, Trebnje, zaradi izterjave 2.894,90 EUR s pripadki,

upnika: 4. NLB d.d., Trg republike 2, Ljub ljana, 
zoper dolžnika: Jože Cuzak, Depala vas 24, Domžale, 
zaradi izterjave 14.806,91 EUR s pripadki,

upnika: 5. Stoja Trade zastopstvo, posredništvo 
in finančni inženiring, d.o.o., Ljub ljana, Dolenjska 
cesta 242, Ljub ljana, ki ga zastopa Senica Miro, odve-
tnik v Ljub ljani, proti dolžniku: Jože Cuzak, Depala vas 
24, Domžale, zaradi izterjave 1.071,00 EUR s pripadki,

upnika: 6. DIMC, družba za geodetske meritve in 
nepremičnine, d.o.o., Ljub ljanska cesta 80, Domžale, 
ki ga zastopa Odvetniška pisarna Gajšek, o.p., d.o.o. 
v Domžalah, zoper dolžnika: CUZAK & CO., d.o.o., 
Češnjevek 25, Trebnje, zaradi izterjave 750,41 EUR 
s pripadki,

upnika: 7. GRAD.IN, gradbeništvo, finance in inve-
sticije, d.o.o., Litijska cesta 38, Ljub ljana, ki ga zastopa 
Janja Žejn, odvetnica v Ljub ljani, zoper dolžnika: 1. 
CUZAK&CO., podjetje za trgovino in pro izvodnjo, d.o.o., 
Depala vas 24, Domžale, 2. DIAL Jože Cuzak s.p., De-
pala vas 24, Domžale in 3. Jože Cuzak, Depala vas 24, 
Domžale, zaradi izterjave 17.010,00 EUR s pripadki,

upnika: 8. SGPS gradbeništvo d.o.o., Mirna ulica 11, 
Lukovica, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Zidar Kle-
menčič v Ljub ljani, zoper dolžnika: DIAL zaključna dela 
v gradbeništvu Jože Cuzak s.p., Depala vas 24, Domža-
le, zaradi izterjave 8.199,48 EUR s pripadki,

upnika: 9. Arnes Mehinović, Depala vas 49, Domža-
le, EMŠO 0707983500532, ki ga zastopa Tomaž Urban-
čič, odvetnik v Domžalah, zoper dolžnika: DIAL zaključ-
na dela v gradbeništvu, Jože Cuzak s.p., Depala vas 
24, Domžale, zaradi izterjave 5.552,10 EUR s pripadki,

upnika: 10. EDT Eurodima GMBH Diamond Teh-
nologies, Lagerstasse 6, Wals bei Salzburg, davčna št. 
ATU62439800, ki ga zastopa odv. Petrovič Aleksander, 
Ulica XIV. divizije 008, Celje, proti dolžniku: DIAL za-
ključna dela v gradbeništvu Jože Cuzak S.P., Depala 
vas 024, Domžale, zaradi izterjave 9.064,15 EUR s pri-
padki,

upnika: 11. SKB banka d.d., Ajdovščina 4, Ljub-
ljana, zoper dolžnika: Jože Cuzak, Depala vas 24, Dom-
žale, zaradi izterjave 5.400,40 EUR s pripadki,

upnika: 12. Igor Frelih, Železniška 2, Domžale, ki 
ga zastopa Mateja Likozar Rogelj, odvetnica v Kranju, 
zoper dolžnika: DIAL – Jože Cuzak s.p., Depala vas 
24, Domžale, zaradi izterjave 6.342,62 EUR s pripadki,

upnika: 13. GRAD.IN, gradbeništvo, finance in inve-
sticije, d.o.o., Litijska cesta 038, Ljub ljana, ki ga zastopa 
odv. Janja Žejn, Dunajska cesta 78, Ljub ljana, proti dol-
žniku: CUZAK & CO., podjetje za trgovino in pro izvodnjo 
d.o.o., Depala vas 024, Domžale; DIAL zaključna dela 
v gradbeništvu Jože Cuzak s.p., Depala vas 024, Dom-
žale; Jože Cuzak, Depala vas 24, Domžale, zaradi iz-
terjave 17.010,00 EUR s pripadki,

upnika: 14. Banka Koper d.d. dvojezična firma: 
Banka Koper d.d. – s.p.a., Pristaniška ulica 14, Koper, 
zoper dolžnika: 1. DIAL zaključna dela v gradbeništvu 
Jože Cuzak s.p., Depala vas 024, Domžale; 2. Cu-
zak Jože, Depala vas 24, Domžale, zaradi izterjave 
76.398,93 EUR s pripadki,

upnika: 15. Igor Frelih, Železniška 2, Domžale, ki 
ga zastopa odv. mag. Mateja Likozar Rogelj, Likozar-
jeva ulica 1, Kranj zoper dolžnika: DIAL zaključna dela 
v gradbeništvu Jože Cuzak s.p., Depala vas 24, Domža-
le, zaradi izterjave 11.637,22 EUR s pripadki,

upnika 16. Boštjan Štupar, Ljub ljanska cesta 15 c, 
Kamnik, zoper dolžnika: Jože Cuzak, Depala vas 24, 
Domžale, zaradi izterjave 80.000,00 EUR s pripadki,

upnika 17. Posojilnica Bank Borovlje-Celovec 
reg.z.z.o.j., Hauptplatz 16, Borovlje – Celovec, ki ga 
zastopa Odvetniška družba Pirnat, Kovačič, Škofič o.p. 
d.o.o., v Ljub ljani, zoper dolžnika: Jože Cuzak, Depala 
vas 24, Domžale, zaradi izterjave 200.000,00 EUR s pri-
padki dne 19. 2. 2016 sklenilo:

dolžniku Jožetu Cuzak, nekdaj stanujočemu na na-
slovu Depala vas 24, Domžale, sedaj neznanega pre-
bivališča, se v tem postopku postavi začasni zastopnik, 
odvetnik Peter Železen, Posavskega ulica 22, Ljub ljana, 
ki bo v tem postopku zastopal dolžnika, vse dokler dol-
žnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodi-
ščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 19. 2. 2016

P 20/2016 Os-1973/16

Okrajno sodišče v Krškem je po okrajnem sodniku 
Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče stranke Ane 
Kociper, stan. Oštrc 23, p. Kostanjevica na Krki, ki jo 
zastopa odv. Kristina Jalovec iz Krškega, zoper toženo 
stranko Miroslav Pincolič, stan. 31.000 Osijek, Hrvaška, 
sedaj neznanega naslova, zaradi ugotovitve lastninske 
pravice, vsp. 5.000,00 EUR, izven naroka dne 8. 4. 
2016, sklenilo:

Toženi stranki Miroslavu Pincoliču, sedaj neznane-
ga naslova, se postavi začasni zastopnik odv. Dušan 
Dornik ml., ki bo zastopal toženo stranko v pravdni za-
devi z opr. št. P 20/2016.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 8. 4. 2016

N 16/2015 Os-1630/16

Okrajno sodišče v Lendavi je v nepravdni zadevi, 
opr. št. N 16/2015, na predlog predlagateljice Tereze 
Breglec, Gornji Lakoš, Gozdna ulica 60, Lendava, ki 
jo zastopa odvetnica Irma Hrelja Csaszar iz Lendave, 
zoper nasprotne udeležence: 1. Šandor Madjar, nezna-
nega bivališča v Srbiji, 2. Betina Breglec, Gornji Lakoš, 
Gozdna ulica 60, Lendava in 3. Verona Žagar, Gornji 
Lakoš, Gozdna ulica 58, Lendava, v postopku razdruži-
tve solastnih nepremičnin (sp. vrednosti 9.000,00 EUR) 
sklenilo: nasprotnemu udeležencu Šandorju Madjar se 
v tem nepravdnem postopku postavi začasni zastopnik, 
odvetnik Željko Vrhunc iz Lendave.

Začasni zastopnik bo nasprotnega udeleženca za-
stopal v predmetni nepravdni zadevi vse dotlej, dokler 
sam nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da mu je po-
stavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Lendavi
dne 3. 3. 2016

N 207/2015 Os-1284/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zade-
vi predlagateljice Abanka Vipa, d.d., Slovenska 58, 
Ljub ljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kočevar 
in Kvaternik, o.p., d.o.o., Ljub ljana, zoper nasprotno 
udeleženko Urško Saje, Krimska ulica 21, Ljub ljana, 
zaradi sodnega odprtja sefa, s sklepom z dne 16. 12. 
2015 nasprotni udeleženki Urški Saje na podlagi 4. toč-
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ke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem 
postopku v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem 
postopku, ker je neznanega prebivališča, postavilo za-
časno zastopnico, odvetnico Marto Petrovčič, Dunajska 
cesta 17, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo nasprotno udeleženko Ur-
ško Saje zastopala vse do takrat, dokler nasprotna ude-
leženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 16. 12. 2015

VL 167652/2015 Os-1883/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Elektro 
Maribor Energija plus, podjetje za trženje energije in 
storitev d.o.o., Vetrinjska ulica 2, Maribor, ki ga zastopa 
zak. zast. Bojan Horvat, proti dolžnici Jožici Cvikl Pe-
trovič, Zagrebška cesta 72, Maribor - dostava, zaradi 
izterjave 215,06 EUR, sklenilo:

dolžnici Jožici Cvikl Petrovič, Zagrebška cesta 72, 
Maribor - dostava, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Petek Sašo, 
Slovenska ulica 37, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, 
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 31. 3. 2016

VL 164506/2015 Os-1893/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Elek-
tro Maribor Energija plus, podjetje za trženje in sto-
ritev d.o.o., Vetrinjska ulica 2, Maribor, ki ga zastopa 
zak. zast. Bojan Horvat, proti dolžniku Sašu Fornezzi, 
Kurt-Tichy-Gasse 5/3/5, AT 1100 Wien, Avstrija, ki ga 
zastopa zak. zast. Marčič Brigita – odvetnica, Ulica he-
roja Šlandra 11, Maribor, zaradi izterjave 142,98 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Sašu Fornezzi, Kurt-Tichy-Gasse 5/3/5, 
AT 1100 Wien, Avstrija, se na podlagi 4. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Brigita 
Marčič, Ul. heroja Šlandra 11, Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 4. 3. 2016

VL 25401/2016 Os-2017/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: BONA-
FIN ENA, družba za finančne storitve, d.o.o., Slovenska 
cesta 27, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. Jernej Čar-

man, proti dolžnici Sonji Železnik, Triglavska ulica 53, 
Ljub ljana - dostava, ki ga zastopa zak. zast. Vižintin 
Luka – odvetnik, Slovenska cesta 55B, Ljub ljana, zaradi 
izterjave 790,00 EUR, sklenilo:

dolžnici Sonji Železnik, Triglavska ulica 53, Ljub-
ljana - dostava, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Vižintin Luka 
– odvetnik, Slovenska cesta 55B, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, 
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 14. 4. 2016

IV P 139/2014 Os-1702/16

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici 
Diti Mlakar, v pravdni zadevi tožeče stranke Mojce Aya-
zoglu, Železnikova ulica 22, Maribor, ki jo zastopa An-
dreja Dajčman, odvetnica v Mariboru, proti toženi stranki 
Alpay Ayazoglu, neznanega bivališča, zaradi razveze 
zakonske zveze, dodelitve mld. otroka v varstvo, vzgojo 
in oskrbo ter določitve preživnine in stikov, o postavitvi 
začasnega zastopnika toženi stranki, na podlagi določil 
82. člena Zakona o pravdnem postopku sklenilo:

toženi stranki: Alpay Ayazoglu se v pravdni zadevi 
opr. št. IV P 139/2014 kot začasni zastopnik postavi od-
vetnik Goran Janžekovič iz Odvetniške pisarne Ketiš, 
Janžekovič in partnerji d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 8, 
2000 Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko, do-
kler tožena stranka ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 3. 2016

IV P 31/2015 Os-1733/16

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici 
Mirjani Horvat Pogorelec, v pravdni zadevi tožeče stran-
ke Mojce Ayazoglu, Železnikova ulica 22, Maribor, ki jo 
zastopa Andreja Dajčman, odvetnica v Mariboru, zoper 
toženo stranko Alpay Ayazoglu, Yesilkent 1, Tokat Ma-
hallesi, Avcilar, Istanbul, Turkey, zaradi izpodbijanja oče-
tovstva, o postavitvi začasnega zastopnika toženi stran-
ki, na podlagi določil 5. točke drugega odstavka 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku – ZPP, sklenilo:

toženi stranki se kot začasni zastopnik postavi od-
vetnik Janko Jerman ml., Partizanska cesta 30, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko, do-
kler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopila pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 3. 2016

P 215/2014 Os-1950/16

Okrajno sodišče v Novem mestu je v pravdni 
zadevi P 215/2014, na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v prav-
dni zadevi tožeče stranke RDL d.o.o., Ulica Pie in Pina 
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Mlakarja 49, Novo mesto, ki jo zastopa Matjaž Medle, 
odvetnik v Novem mestu, zoper tožene stranke 1. Ma-
ruško Pogačnik, 7628 Chapin Falls, Kirtland 44094, 
ZDA, 2. Majdo Lekšan, 10927 Woodlake Dr. Kirtland 
44094, ZDA, ki jih zastopa odvetniška pisarna Škerlj, 
Bobnar, d.o.o. v Novem mestu, 3. Marjeto Cocomero, 
Via Scavata 1, Raito 84010, Italija, 4. sedaj pok. Alenko 
Hren, Gullybrook Lane, Willoughby, Ohio 44094, ZDA, 
5. Barbaro Pavlovčič, 38 Gullybrook Lane, Willoughby, 
OHIO 44094, ZDA, 6. Mary Kapitan, W 6492 County 
Road A, Elkhom, Wisconsin 53121, ZDA, 7. Carl Hren, 
2571 North Haddow Avenue, Arlington Heights, Ilinois, 
60004, ZDA, 8. Gregory Hren, 6 Bradford Road, Hin-
gham, Massachusets 02043, ZDA, sedaj neznanega 
prebivališča, 9. Margaret Rems, 14960 King Drive, Gre-
en Daks, Ilinois 60048, ZDA, 10. Republiko Slovenijo, 
Gregorčičeva 20, Ljub ljana, ki jo zastopa Državno pra-
vobranilstvo, Zunanji oddelek v Novem mestu, Vrhov-
čeva 18, Novo mesto, tožencu pod 8. Gregory Hrenu, 6 
Bradford Road, Hingham, Massachusets 02043, ZDA, 
postavilo za začasnega zastopnika odvetnika Marka 
Štamcarja, iz Odvetniške pisarne Štamcar d.o.o., Novi 
trg 11, Novo mesto.

Začasni zastopnik bo zastopal interese toženca 
v tem postopku, dokler organ pristojen za socialne za-
deve ne sporoči, da je postavil skrbnika, oziroma dokler 
tožena stranka ne bo nastopila pred sodiščem.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 8. 4. 2016

I N 13/2006 Os-1890/16

Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici 
Poloni Klančič v nepravdni zadevi predlagateljice: Tanje 
Manfreda, Ložice 92, Deskle, zoper nasprotni udeležen-
ki: 1. Adriana Stanič, pok. Antona, neznanega bivališča 
in 2. Graziella Stanič, hči Antona, neznanega bivališča 
sklenilo:

Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku se nasprotnima udeležen-
kama Stanič Adriani in Stanič Grazielli, obe neznanega 
bivališča, v tem postopku postavi začasna zastopnica, 
odvetnica Vesna Fašink, Mestni trg 2, Idrija, ki bo za-
stopala nasprotni udeleženki v nepravdni zadevi I N 
13/2016 vse dokler nasprotni udeleženki ali njuni po-
oblaščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 3. 2016

Oklici dedičem

D 796/2015 Os-1573/16

Pri okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-
ščinski postopek po pokojnem Rudolfu Rakovniku, sinu 
Rudolfa, rojenemu 22. 3. 1941, Slovencu, razvezanem, 
umrlem 18. 10. 2015, nazadnje stanujočemu Pečovnik 
23, Celje.

Zapustnik oporoke ni napravil, zato je nastopilo 
dedovanje po zakonu. Zapustnik je živel v zunajzakon-
ski skupnosti in je imel otroke. Po podatkih, ki so znani 
sodišču, prideta v poštev kot dedinji I. dednega reda 
zapustnikova hči Tatjana Sternad in zapustnikova zu-
najzakonska partnerica Verona Rozman. Sodišču pa je 
znano, da je imel zapustnik še eno hči, ki naj bi prebivala 

v okolici Murske Sobote, vendar pa sodišče zadostnih 
podatkov o le-tej (rojstni podatki, naslov prebivališča ter 
drugi osebni podatki) oziroma podatkov o morebitnih 
njenih potomcih nima.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in 
v Uradnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne 
bodo priglasili, bo sodišče opravilo in zaključilo zapu-
ščinski postopek tako, da bo štelo, da je zapuščina 
brez dediča in bo zapustničino premoženje v skladu 
z 9. členom Zakona o dedovanju poslala lastnina Re-
publike Slovenije.

Okrajno sodišče v Celju
dne 25. 2. 2016

D 6/2016 Os-1785/16

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski 
postopek po pokojnem Mišič Rado, roj. 26. 11. 1957, 
nazadnje stalno bivajočem Tavžlje 6, Cerknica, ki je umrl 
dne 25. 12. 2015.

Ker sodišče s podatki o dedičih ne razpolaga, po-
ziva vse, ki mislijo da imajo pravico do dediščine, da 
se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od 
objave tega oklica na oglasni deski, na spletni strani 
sodišča in v Uradnem listu RS.

Po poteku enoletnega oklicnega roka bo sodišče 
zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 17. 3. 2016

D 213/2013 Os-1763/16

Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem je v teku zapu-
ščinski postopek po pokojnem Francu Grmovšku, roje-
nem 3. 4. 1963, umrlem 15. 6. 2015, nazadnje stanujo-
čem Ljub ljanska cesta 28, Ivančna Gorica, državljanu 
Republike Slovenije.

V zapuščino po do sedaj znanih podatkih sodi so-
lastni delež do 1/18 na nepremičnini s parc. št. 988/0, 
k.o. 1852 Poljane.

V prvem dednem redu je bil k dedovanju po za-
pustniku poklican njegov brat Andrej Grmovšek, rojen 
11. 9. 1964, Čečovje 6, Ravne na Koroškem, kateri pa je 
podal dedno izjavo, da se dedovanju po pokojnem bratu 
Francu Grmovšku odpoveduje.

Ker sodišče nima podatkov o dedičih drugega in 
tretjega dednega reda na podlagi 130. člena Zakona 
o dedovanju (ZD) poziva dediče drugega in tretjega 
dednega red po pokojnem Francu Grmovšku, rojenem 
3. 4. 1963, umrlem 15. 6. 2015, nazadnje stanujoč 
Ljub ljanska cesta 28, Ivančna Gorica, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Če se po 
preteku enega leta od objave oklica ne bodo zglasili, 
bo sodišče zapuščino razglasilo za lastnino Republike 
Slovenije.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 16. 3. 2016

D 425/2015 Os-1969/16

Josip Kocjančič, sin Ivana, nazadnje stanujočem 
v Dolu pri Hrastovljah 8/9, razglašen za mrtvega na 
podlagi sklepa naslovnega sodišča, opr. št. N 76/2014 
z dne 17. 4. 2015 in kot datum smrti določen 18. 6. 1940, 
ni zapustil oporoke.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 31 / 29. 4. 2016 / Stran 1019 

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

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 4. 2016

III D 1583/2015 Os-1761/16

V zapuščinski zadevi po pokojni Karolini Markovič, 
rojeni 24. 10. 1931, umrli 28. 5. 2015, nazadnje stanujoči 
na naslovu Cesta 24. junija 64, Ljub ljana, državljanki 
Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo iz-
dajo oklica.

Zapustnica ni napravila oporoke. Ob smrti je bila 
samska in brez otrok. Vse osebe, ki bi prišle v poštev 
kot zakoniti dediči iz drugega dednega reda, so se de-
dovanju po njej odpovedale.

Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere osebe 
bi prišle v poštev kot zakoniti dediči iz tretjega dednega 
reda, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču 
v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski, 
na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 15. 3. 2016

I D 151/2016 Os-1762/16

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapu-
ščinski postopek po pok. Glavan Francu, sinu Alojzija, 
rojenem dne 21. 6. 1894, umrlem dne 1. 8. 1965, stan. 
Ig, št. 105.

Sodišču niso znani podatki o morebitnih dedičih 
po zapustniku, sodišče na podlagi 206. člena Zakona 
o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine oziroma do sodelovanja v zapuščinskem po-
stopku po pok. Glavan Francu poziva, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku 
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo 
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 11. 3. 2016

D 193/2015 Os-1728/16

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Belovič Matildi, roj. 11. 1. 1913, nazadnje stanu-
joča 66 Van Cortlandt Park S, Bronx, New York 104463, 
umrli dne 18. 7. 2015 v Ameriki.

Zakoniti dediči sodišču niso znani, zato s tem okli-
cem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave 
oklica na spletni strani in na sodni deski tukajšnjega 
sodišča ter na oglasni deski Matičnega urada Ljutomer 
in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 14. 3. 2016

D 397/2015 Os-1471/16

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Andrijanu Lenardič, sin Ivana, roj. 24. 2. 
1950, z zadnjim prebivališčem Ul. Talcev 4, Deskle, ki 
je umrl 15. 6. 2015.

Zapustnikovi zakoniti dediči III. dednega reda 
(zap. tete in strici po materni in po očetovi strani ozi-
roma če so ti že pokojni zap. bratranci in sestrične po 
materni in očetovi strani) sodišču niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer 
bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o za-
puščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo 
in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 2. 2016

D 645/2015 Os-1957/16

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski 
postopek po pok. Blažič Ani, od Hermenegilda, roj. 
24. 7. 1929, z zadnjim prebivališčem Vipolže 8, ki je 
umrla 14. 11. 2015.

Kot zakonita dedinja bi prišla v poštev tudi zap. 
sestra Blažič Štefanija, roj. 4. 11. 1922 na Plešivem, 
katere prebivališče oziroma njeni potomci sodišču niso 
znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer 
bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o za-
puščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo 
in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 3. 2016

D 62/2016 Os-1990/16

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski 
postopek po pok. Bajt Vogrič Mariji, pok. Alojzija, roj. 
12. 5. 1922 z zadnjim prebivališčem Srebrničeva ul. 22, 
Deskle, ki je umrla 2. 1. 2016.

Za dedovanje po zakonu bi prišel v poštev tudi 
zap. brat Franci, katerega prebivališče sodišču ni zna-
no oziroma njegovi potomci, ki sodišču prav tako niso 
znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer 
bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o za-
puščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo 
in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 3. 2016

D 249/2015 Os-1947/16

Pri Okrajnem sodišču v Postojni se vodi zapu-
ščinski postopek po pokojnem Antonu Lenarčiču, sinu 
Antona Lenarčiča), neznanega prebivališča v Ameriki, 
ki ga je sodišče s sklepom opr. št. N 22/2014 razgla-
silo za mrtvega in je za datum njegove smrti določilo 
11. 6. 1992.
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Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju, poziva 
sodišče vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, po pokojnem Antonu Lenarčiču, da se 
v enem letu od objave tega oklica priglasijo k dedovanju.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 4. 4. 2016

D 246/2015 Os-1948/16

Pri Okrajnem sodišču v Postojni se vodi zapuščin-
ski postopek po pokojni Mariji Lenarčič, rojeni Novak, 
neznanega prebivališča, ki jo je sodišče s sklepom opr. 
št. N 26/2014 razglasilo za mrtvo in je za datum njene 
smrti določilo 31. 12. 1983.

Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju, poziva 
sodišče vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, po pokojni Mariji Lenarčič, da se v enem 
letu od objave tega oklica priglasijo k dedovanju.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 4. 4. 2016

Oklici pogrešanih

N 6/2016 Os-1937/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek 
za razglasitev pogrešane osebe za mrtvo Ivana Lazar, 
pok. Ivana, imenovanega Jerič, iz Podpeči, rojen najka-
sneje leta 1881.

Vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti pogrešane ose-
be, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh 
mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 4. 2016

N 16/2016 Os-1938/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek 
za razglasitev pogrešane osebe za mrtvo Marijo Sever, 
vdova Josipa, rojena okoli leta 1831, z zadnjim znanim 
prebivališčem v Črnem Kalu.

Vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti pogrešane ose-
be, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh 
mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 4. 2016

N 105/2015 Os-1939/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek 
za razglasitev pogrešane osebe za mrtvo Makovac Bor-
tolo (Jernej), sin Antona, rojen najkasneje leta 1867, iz 
Podgorja.

Vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti pogrešane ose-
be, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh 
mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 4. 2016

N 44/2015 Os-1974/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 
razglasitev pogrešanca Valentina Ojo, pok. Mateja, na-
zadnje bivajoč Črni Kal 23, Črni Kal, za mrtvega.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, se poziva, 
da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od 
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče po-
grešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 4. 2016

N 26/2016 Os-1975/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek 
za razglasitev pogrešane osebe za mrtvo Katarino Cah, 
pok. Petra, rojena pred letom 1880, predvidoma v Čr-
nem Kalu.

Vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti pogrešane ose-
be, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh 
mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 4. 2016

N1/2015 Os-1976/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 
razglasitev pogrešanca Ivana Kocjančič, pok. Andreja, 
imenovan Berdon, neznanega bivališča, za mrtvega.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, se poziva, 
da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od 
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče po-
grešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 4. 2016

N 40/2015 Os-1977/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za raz-
glasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Antona 
Babič, pok. Antona, roj. 27. 1. 1863, nazadnje stanujoč 
v Burjih, Marezige, za mrtvega.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, se poziva, 
da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od 
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče po-
grešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 4. 2016

N 3/2015 Os-1978/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 
razglasitev pogrešane nasprotne udeleženke Antonije 
Savarin, vdova Jakoba, rojena Kocjančič, neznanega 
bivališča, za mrtvo.

Vse, ki kaj vedo o njenem življenju, se poziva, da to 
sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave 
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogreša-
nega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 4. 2016

N 31/2016 Os-1979/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 
razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Iva-
na Kozloviča, pok. Mateja, imen. „Sbrinzola“ roj. 10. 5. 
1878, nazadnje stanujočega v Trseku 99, Marezige, za 
mrtvega.
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Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, se poziva, 
da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od 
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče po-
grešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 4. 2016

N 18/2015 Os-3561/15

Pri Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici je v teku 
nepravdni postopek predlagateljice Vide Gec, Šercerje-
ve brigade 7, Maribor, ki jo zastopa Nada Vučajnk, od-
vetnica v Slovenski Bistrici, zoper nasprotno udeleženko 
Terezijo Šušteršič (rojene Frangesch), Pragersko, zaradi 
razglasitve pogrešane za mrtvo.

O pogrešani Tereziji Šušteršič (rojeni Frangesch) 
je znano, da je rojena 29. 9. 1914 na Pragerskem. Po 
podatkih predlagateljice, ki je s pogrešano solastnica ne-
premičnin, naj bi pogrešana po koncu vojne, leta 1945, 
odšla v Argentino, pozneje pa v Ameriko, vendar vse od 
tedaj nihče od sorodnikov v Republiki Sloveniji z njo ni 
imel več nobenega stika. Z drugimi podatki o pogrešani 
sodišče ne razpolaga.

Sodišče zato poziva pogrešano in vse, ki bi karkoli 
vedeli o njenem življenju in smrti, da to sporočijo sodišču 
v roku 3 mesecev po objavi tega oklica, sicer bo sodi-
šče po izteku navedenega roka pogrešano razglasilo 
za mrtvo.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 2. 12. 2015

Oklici o začetku postopka odvzema 
premoženja nezakonitega izvora

V P 892/2016 Os-2059/16

1. Okrožno sodišče v Ljub ljani je dne 20. 4. 2016 
prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premože-
nja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno števil-
ko V P 892/2016.

2. Predmet tožbe je naslednje premoženje:
– parcela št. 178/10, k.o. Krčevina pri Ptuju, ki je 

vpisana v Zemljiško knjigo Okrajnega sodišča na Ptuju, 
skupaj s stavbami in drugimi pritiklinami, ki stojijo na tej 
parceli, in sicer:

– stavba št. 1575 (stanovanje v samostoječi stav-
bi z enim stanovanjem),

– stavba št. 1576 (shramba),
– stavba št. 1577 (garaža);

do celote,
– parcela št. 178/12, k.o. Krčevina pri Ptuju, ki je 

vpisana v Zemljiško knjigo Okrajnega sodišča na Ptuju,
do celote,
– gotovina 327.170,14 EUR.
3. Okrožno sodišče v Ljub ljani je s sklepom opr. št. 

V P 892/2016 z dne 22. 4. 2016 podaljšalo začasni od-
vzem premoženja iz prve in druge alineje 2. točke tega 
oklica za čas do pravnomočne odločitve o tožbenem 
zahtevku.

4. Osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premože-
nju kakšne pravice in niso vedele oziroma niso mogle 
vedeti, da je bilo premoženje 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 
podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in 
pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi 
ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpod-
bijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe 
na njihove pravice, ali pravne koristi, o katerih še ni bilo 
pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).

6. V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o od-
vzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki 
so začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena ZO-
PNI in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve 
do lastnika premoženja, ali pravice do ločenega po-
plačila izvzetega premoženja, predlagajo Državnemu 
pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja, 
razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli, ali bi 
bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno ne-
zakonito (četrti odstavek 33. člena ZOPNI).

7. Dan objave oklica: 29. 4. 2016.
Okrožno sodišče v Ljub ljani

dne 22. 4. 2016

V P 877/2016 Os-2070/16

1. Okrožno sodišče v Ljub ljani je 19. 4. 2016 pre-
jelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja 
nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko 
V P 877/2016 s katero zahteva, da se ugotovi, da so 
nepremičnina parc. št. 60/3, št. stavbe 377, k.o. 2590 
Hribi, do celote (1/1), nepremičnina parc. št. 2156, št. 
stavbe 388, k.o. 2590 Hribi, do celote (1/1), motorno 
kolo Yamaha YZF-RH, reg. št. KP NV-05, osebno vozilo 
Audi A6 Avant 3.0 TDI Q aut, številka šasije WAUZ-
ZZ4F66N140806, reg. št. KP DC-830 in priklopno vozi-
lo znamke Lok Nap 1500, reg. št. LJ RE-620, vse v lasti 
tožene stranke, nadalje gliser pro izvajalca Caravelle, 
inc. št. trupa US-VCN19435F607, reg. št. KP-5162 last 
tožene stranke kot samostojnega podjetnika in drugo 
premoženje tožene stranke v vrednosti 5.425,00 EUR 
premoženje nezakonitega izvora. Nadalje zahteva, da 
se to premoženje toženi stranki odvzame in odredi, da 
postane last Republike Slovenije.

2. Tožena stranka: Kristjan Kocijančič, Hrvatini 
81, Ankaran.

3. Izrek sklepa o začasnem zavarovanju:
Tožencu Kristjanu Kocijančiču (kot fizični osebi 

in kot podjetniku posamezniku) ter njegovim poobla-
ščencem se prepoveduje odtujitev ali nadaljnja obre-
menitev:

1. nepremičnin:
– z ID znakom 2590-60/3-1 (parc. št. *60/3, k.o. 

Hribi);
– z ID znakom 2590-2156/0-0 (parc. št. 2156/0, 

k.o. Hribi);
z zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve 

v zemljiški knjigi za čas do pravnomočne rešitve tega 
pravdnega postopka;

2. osebnega vozila in motornega kolesa ter priklo-
pnega vozila:

– motornega kolesa Yamaha YZF-RH, reg. št. KP 
NV-05;

– osebnega vozila Audi A6 Avant 3.0 TDI Q aut, 
številka šasije WAUZZZ4F66N140806, reg. št. KP 
DC-830;

– priklopnega vozila znamke Lok Nap 1500, reg. 
št. LJ RE-620;

pri čemer se opravi ustrezen vpis prepovedi odtu-
jitve in obremenitve v register neposestnih zastavnih 
pravic in zarubljenih premičnin za čas do pravnomočne 
rešitve tega pravdnega postopka;
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3. plovila:
– gliser pro izvajalca Caravelle, inc. št. trupa 

US-VCN19435F607, reg. št. KP-5162;
pri čemer se opravi ustrezen vpis prepovedi od-

tujitve in obremenitve v vpisnik morskih čolnov za čas 
do pravnomočne rešitve tega pravdnega postopka.

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

5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za 
podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico 
in pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame za-
radi ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico 
izpodbijati 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 od-
vzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, 
ki so začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena 
ZOPNI in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene ter-
jatve do lastnika premoženja ali pravice do ločenega 
poplačila iz odvzetega premoženja, predlagajo Držav-
nemu pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega pre-
moženja, razen če so v času pridobitve upravičenja 
vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pri-
dobljeno nezakonito (peti odstavek 33. člena ZOPNI).

6. Dan objave oklica: 29. 4. 2016.
Okrožno sodišče v Ljub ljani

dne 25. 4. 2016

Kolektivni delovni spori

X Pd 333/2016 Os-2037/16

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani na podlagi 
51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Ura-
dni list RS, št. 2/04) obvešča vse zainteresirane stranke, 
da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem 
Gospodarska zbornica Slovenije – Medijska zbornica, 
Dimičeva ulica 13, Ljub ljana, ki ga zastopata poobl. Met-
ka Penko Potlačen in odv. Helena Polič Kosi in stranski-
mi intervenienti 1. Primorske novice d.o.o., Koper, Ulica 
OF 12, Koper, ki ga zastopa odv. Dolores Maučec, 2. 
Delo d.d., Dunajska cesta 5, Ljub ljana, 3. Večer d.d., 
Ul. Slovenske osamosvojitve 2, Maribor, ki ga zastopa 
odv. Helena Polič Kosi, 4. RTV Slovenija, Kolodvorska 
ul. 2, Ljub ljana in nasprotnim udeležencem Sindikat no-
vinarjev Slovenije, Ljub ljana, Wolfova ulica 8, Ljub ljana, 
ki ga zastopa odv. Bogdan Mahne, zaradi neveljavnosti 
kolektivne pogodbe.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci pravic 
in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo mo-
žnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu 
naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem listu RS, lahko 
pa tudi ves čas postopka na naroku, ali s pisno vlogo.

Narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 
9. 6. 2016 ob 9. uri, v razpravni dvorani 3/III. nadstropje 
Delovnega in socialnega sodišča v Ljub ljani, Resljeva 
14, Ljub ljana.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na ogla-
sni deski tega sodišča dne 20. 4. 2016.

Delovno in socialno sodišče v Ljub ljani
dne 20. 4. 2016



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 31 / 29. 4. 2016 / Stran 1023 

Zavarovalne police preklicujejo

Tičar Sebastjan, Ul. Koroškega bataljona 26, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 50500122192, izdala zava-
rovalnica Adriatic Slovenica, d.d. gng-336515

Zastopnik Andrej Pečnik, Radegunda 49, 3330 
Mozirje, ponudbe življenjskih zavarovanj, obraz-
cev stroge evidence od Adriatic Slovenica zava-
rovalne družbe d.d., in sicer: 06-ŽIV-05/14, od 
76800000144–76800000144, 06-ŽIV-05/14, od 
76800001315–76800001316, 06-ŽIV-05/14, od 
76800001325–76800001330, 06-ŽIV-05/14, od 
76800001356–76800001360, 06-ŽIV-07/14, od 
77200001059–77200001068, 06-ŽIV-09/13, od 
76700000026–76700000030 06-ŽIV-09/13, od 
76700000032–76700000036, 06-ŽIV-11/13, od 
76100002316–76100002320 06-ŽIV-11/13, od 
76100003071–76100003075, 06-ŽIV-13/13, od 
76600010074–76600010074 06-ŽIV-13/13, od 
76600011696–76600011700, 06-ŽIV-13/13, od 
76600023977–76600023990 06-ŽIV-13/13, od 
76600023993–76600023993, 06-ŽIV-13/13, od 
76600023995–76600023995. Ob-2073/16

Spričevala preklicujejo

Bohinc Tadeja, Žmavčeva 2, Maribor, diplomo Uni-
verze v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistem-
ske vede v Mariboru, izdana na ime Tadeja Trčak, leto 
izdaje 1999. gnj-336512

Palko Urban, Goriški vrh 1, Dravograd, spričeva-
lo o NPK - gozdarski odkupovalec in NPK - gozdar-
ski negovalec, izdal SGLŠ Postojna, izdano leta 2015. 
gni-336513

Palko Urban, Goriški vrh 1, Dravograd, spričevalo 
o NPK - gozdarski žičničar in NPK - gozdar sekač, izdal 
SGLŠ Postojna, izdano leta 2015. gnh-336514

Šmigoc Sara, Trg 4. aprila 3, Mežica, indeks, 
št. 18061276, izdala UL, Filozofska fakulteta, leto izda-
je 2006. gno-336532

Drugo preklicujejo

FORBIZ d.o.o., Sela pri Šmarju 4B, Grosuplje, 
osnovno licenco št. GE007292/04187. gnv-336525

GIRO FRANC ROVŠEK S.P., Mali Kal 4, Mirna 
Peč, izvod licence št. 012803/004, za vozilo MAN T46 
35 403, reg. št. NM HF-566, veljavnost 14. 5. 2018. 
gnc-336519

Gojak Jožef, Gabrovica pri Črnem Kalu 19, Črni Kal, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500015723001, iz-
dal Cetis Celje, d.d. gny-336522

Preklici

HELLA SATURNUS SLOVENIJA d.o.o., Letališka 
cesta 17, Ljub ljana, štampiljko z vsebino: Hella Saturnus 
Slovenija d.o.o., št. 13. gnf-336516

Kaiser Karmen, Lendavske Gorice 431, Lendava 
- Lendva, študentsko izkaznico, št. 41009903, izdala 
Medicinska fakulteta Ljub ljana. gnd-336518

KOMUNALA d.o.o., Kopališka ulica 2, Murska So-
bota, izvod licence za prevoz blaga v notranjem ce-
stnem prometu, št. 0003752/02012/816/001, za vozilo 
TAM, reg. št. MS J5-685, veljavnost 27. 5. 2013 - 27. 5. 
2018. gne-336517

Kozjek Katarina, Študljanska cesta 9, Domžale, 
študentsko izkaznico, št. 43130020, izdala Akademija 
za glasbo. gnp-336531

NATUR d.o.o., LENDAVSKE GORICE 635 B, Len-
dava - Lendva, izvod licence št. GE007088/07024/007, 
za vozilo z reg. št. MS SK-088, veljavnost 28. 10. 2019. 
gnr-336533

NATUR d.o.o., LENDAVSKE GORICE 635 B, Len-
dava - Lendva, izvod licence št. GE007088/07024/006, 
za vozilo z reg. št. MSDN-523, veljavnost 28. 10. 2019. 
gnm-336534

NATUR d.o.o., LENDAVSKE GORICE 635 B, Len-
dava - Lendva, izvod licence št. GE007088/07024/002, 
za vozilo z reg. št. MSKL-161, veljavnost 28. 10. 2019. 
gnl-336535

Pešić Darja, Morska cesta 126, Fram, izvod licence 
št. 010637/002, za vozilo iveco eurocargo, reg. št. MB 
K2-10A. gnt-336527

Pešić Draja, Morska cesta 126, Fram, izvod licence 
št. 010637/001, za vozilo iveco daily, reg. št. MB T3-516. 
gnu-336526

Potočnik Jan, Prežganje 9D, Ljub ljana, študentsko 
izkaznico, št. 27111110, izdala Fakulteta za matematiko. 
gnx-336523

RUDOLF SEDOVŠEK S.P., Gosposvetska ulica 19, 
Mežica, izvod licence št. 010532/001, za vozilo merce-
des 1213 kiper, reg. št. SG KREBS2, veljavnost 23. 5. 
2016. gns-336528

RUDOLF SEDOVŠEK S.P., Gosposvetska ulica 19, 
Mežica, izvod licence št. 012519/001, za vozilo citroen 
jumper, reg. št. SG D5-575, veljavnost 23. 5. 2016. 
gnr-336529

ŠOLSKI SERVIS d.o.o., Spodnji Rudnik II 16, Ljub-
ljana, izvod licence št. G0004603/06413/760/005, za vo-
zilo VW transporter, osebno, reg. št. LJ II-609, veljavnost 
24. 4. 2017. gnb-336520

Taraniš Hido, Tržna ulica 6, Ljub ljana, izvode licen-
ce št. 012638/001, za vozilo LJ 65-8NP, št. 012638/002, 
za vozilo LJ SJ-224, št. 012638/003, za vozilo LJ 
40-25G, izdano na podjetje Hido Taraniš s.p., Miki taksi. 
gnw-336524

TRIBUNA KAPITAL, d.o.o., Vodnikova cesta 211, 
Ljub ljana, ponudbe stroge evidence, št. 06-ŽIV-12/15 
77900001217, 06-ŽIV-12/15 77900001218, 06-
ŽIV-12/15 77900001219, 06-ŽIV-12/15 77900001220, 
06-ŽIV-12/15 77900001223, 06-ŽIV-12/15 77900001224, 
izdajatelj Adriatic Slovenica, d.d. gnq-336530
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