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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na
podlagi:
– Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna
sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje
gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list
RS, št. 104/15 in 32/16);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 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 splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/568 z dne 29. januarja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede pogojev in postopkov za določanje, ali neizterljive zneske v zvezi
z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim
socialnim skladom, Kohezijskim skladom ter Evropskim
skladom za pomorstvo in ribištvo povrnejo države članice (UL L št. 97 z dne 13. 4. 2016, str. 1–5);
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta 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 uredbo 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);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike 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 Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/1237 z dne 18. maja
2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za uporabo
sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, dopolnitvi Uredbe

(EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
glede pravil o sprostitvi in zasegu varščin, položenih
za takšna dovoljenja, spremembi uredb Komisije (ES)
št. 2535/2001, (ES) št. 1342/2003, (ES) št. 2336/2003,
(ES) št. 951/2006, (ES) št. 341/2007 in (ES) št. 382/2008
ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 2390/98, (ES)
št. 1345/2005, (ES) št. 376/2008 in (ES) št. 507/2008
(UL L št. 206 z dne 30. 7. 2016, str. 1–14);
– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove 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);
– 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 zavrnitev 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);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014
z dne 11. marca o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305
Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L
št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1, zadnjič spremenjene
z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1367 z dne
4. junija 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU)
št. 807/2014 glede prehodnih določb o programih za
razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 (UL L št. 211 z
dne 8. 8. 2015, str. 7–8);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014
z dne 17. julija o določitvi pravil za uporabo Uredbe
(EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne
31. 7. 2014, str. 18, zadnjič spremenjene z Izvedbeno
uredbo Komisije (EU) 2016/669 z dne 28. aprila 2016 o
spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede
spremembe in vsebine programov razvoja podeželja,
obveščanja javnosti o teh programih in količnikih za
pretvorbo v glave velike živine (UL L št. 115 z dne 29. 4.
2016, str. 33–36);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z
dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
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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), zadnjič spremenjene
z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2015/2333 z dne
14. decembra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 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. 329 z dne 15. 12. 2015, str. 1);
– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
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 razvoj podeželja,
št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenega z Izvedbenim sklepom Komisije št. C (2016) 1833
z dne 23. marca 2016 o odobritvi spremembe programa 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 in je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu: MKGP) ter na spletni strani programa razvoja
podeželja (http://www.program-podezelja.si), objavlja
spremembo
4. javnega razpisa za Podukrep 4.1 Podpora
za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016
V 4. javnem razpisu za Podukrep 4.1 Podpora za
naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 (Uradni
list RS, št. 44/16 in 49/16) se v 1. poglavju z naslovom
»1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, v tabeli, v vrstici z naslovom »Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa:«, datum »7. 9. 2016« spremeni v datum
»10. 10. 2016«.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 3310-37/2016/3

Ob-2849/16

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na
podlagi:
– Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna
sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje
gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list
RS, št. 104/15 in 32/16);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 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 splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/568 z dne 29. januarja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede pogojev in postopkov za določanje, ali neizterljive zneske v zvezi
z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim
socialnim skladom, Kohezijskim skladom ter Evropskim
skladom za pomorstvo in ribištvo povrnejo države članice (UL L št. 97 z dne 13. 4. 2016, str. 1–5);

– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta 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 uredbo 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);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike 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 Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/1237 z dne 18. maja
2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za uporabo
sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, dopolnitvi Uredbe
(EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
glede pravil o sprostitvi in zasegu varščin, položenih
za takšna dovoljenja, spremembi uredb Komisije (ES)
št. 2535/2001, (ES) št. 1342/2003, (ES) št. 2336/2003,
(ES) št. 951/2006, (ES) št. 341/2007 in (ES) št. 382/2008
ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 2390/98, (ES)
št. 1345/2005, (ES) št. 376/2008 in (ES) št. 507/2008
(UL L št. 206 z dne 30. 7. 2016, str. 1–14);
– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013
Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove 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);
– 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 zavrnitev 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);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014
z dne 11. marca o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305
Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L
št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1, zadnjič spremenjene
z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1367 z dne
4. junija 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU)
št. 807/2014 glede prehodnih določb o programih za
razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 (UL L št. 211 z
dne 8. 8. 2015, str. 7–8);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014
z dne 17. julija o določitvi pravil za uporabo Uredbe
(EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o
podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne
31. 7. 2014, str. 18, zadnjič spremenjene z Izvedbeno
uredbo Komisije (EU) 2016/669 z dne 28. aprila 2016 o
spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 glede
spremembe in vsebine programov razvoja podeželja,
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obveščanja javnosti o teh programih in količnikih za
pretvorbo v glave velike živine (UL L št. 115 z dne 29. 4.
2016, str. 33–36);
– 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), zadnjič spremenjene
z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2015/2333 z dne
14. decembra 2015 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 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. 329 z dne 15. 12. 2015, str. 1);
– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 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 razvoj
podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenega z Izvedbenim sklepom Komisije
št. C (2016) 1833 z dne 23. marca 2016 o odobritvi
spremembe programa 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 in je dostopen
na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni
strani programa razvoja podeželja (http://www.program-
podezelja.si), objavlja
spremembo
2. javnega razpisa za Podukrep 4.1 Podpora
za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016
V 2. javnem razpisu za Podukrep 4.1 Podpora
za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016
(Uradni list RS, št. 41/16) se v 1. poglavju z naslovom
»1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, v tabeli, v vrstici
z naslovom »Začetek vnosa vloge na javni razpis in zaključek javnega razpisa:«, datum »7. 9. 2016« spremeni
v datum »10. 10. 2016«.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 4300-1/2016/492

Ob-2850/16
Sprememba

V Javnem razpisu za »RRI v verigah in mrežah vrednosti« se v besedilu Sklopa 2: »Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL 6-9)« Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 6/16 z dne 29. 1. 2016, št. objave Ob-1210/16«,
spremenita točki 6 in 9, kot sledi v nadaljevanju.
I. Prvi odstavek točke 6. Okvirna višina sredstev,
ki so na razpolago za javni razpis, se spremeni tako,
da se glasi:
»Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru
odobrenih RRI projektov za vsa predvidena odpiranja,
znaša skupaj 15.800.000,00 EUR, in sicer:
– 5.601.280,00 EUR – namenska sredstva EU,
Vzhodna Slovenija – Evropski sklad za regionalni razvoj,
– 1.400.320,00 EUR – slovenska udeležba, Vzhodna Slovenija – nacionalna sredstva,
– 7.038.720,00 EUR – namenska sredstva EU, Zahodna Slovenija – Evropski sklad za regionalni razvoj,
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– 1.759.680,00 EUR – slovenska udeležba, Zahodna Slovenija – nacionalna sredstva.«
II. Četrti odstavek točke 6. Okvirna višina sredstev,
ki so na razpolago za javni razpis, se spremeni tako,
da se glasi:
»Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih
2017 do 2019, oziroma do porabe sredstev. Predvideno
koriščenje sredstev po posameznem letu obdobja upravičenosti za porabo sredstev je:
– v letu 2017: 8.000.000,00 EUR,
– v letu 2018: 7.000.000,00 EUR,
– v letu 2019: 800.000,00 EUR.«
III. V prvem odstavku točke 9. Obdobje, v katerem
morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni
datum začetka in konca črpanja sredstev) se letnica
»2018« spremeni v »2019«.
Ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ob-2818/16
Popravek
V javnem razpisu za predložitev projektov v okviru
Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška (referenčna številka: 4300-113/2015), objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 2/16 z dne 15. 1. 2016, se izvede
naslednji popravek:
V 8. točki javnega razpisa – »Obdobje upravičenosti
do sofinanciranja«, se drugi odstavek spremeni tako,
da se glasi:
»Datum zaključka projekta je datum, določen v
Pogodbi o sofinanciranju, toda ne pozneje kot 30. november 2022«.
Služba Vlade Republike Slovenije
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Ob-2827/16
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
zaradi porabe sredstev, objavlja zaprtje Javnega razpisa za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo
obrestne mere (P1 plus 2016) (objava v Uradnem listu
RS, št. 9 z dne 12. 2. 2016 – Ob-1329/16).
Slovenski podjetniški sklad
Št. 5440-13/2016/9

Ob-2852/16

Na podlagi:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 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 splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006,
– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 1081/2006,
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020,
št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014,
– Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 16. decembra 2014,
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– Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08,
38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14),
– Zakona 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, 65/14 – ZVRS-H in 90/14),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617, Uradni list RS,
št. 96/15),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2016
(DP2016) (Uradni list RS, št. 96/15),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
(Uradni list RS, št. 29/15 in 36/16),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011 in 3/13),
– Resolucije o nacionalnem programu za kulturo
2014–2017 (Uradni list RS, št. 99/13),
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi
organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski
sklad z dne 11. 8. 2016 (št. 3032-72/2016/8)
Republika Slovenija, Ministrstvo kulturo, Maistrova
10, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbor operacij »Razvoj inovativnih učnih
okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih
kompetenc na področju kulture
(JR ESS RIUO 2016–2021)«
1. Ime oziroma sedež posredniškega organa oziroma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke,
potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija,
Ministrstvo kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilji javnega razpisa
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
prednostne osi »10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe
»10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem
in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih
možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja
in validiranja pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja
»10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora
kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na
vseh ravneh izobraževalnega sistema«.
Predmet javnega razpisa
je sofinanciranje projektov kulturno-umetnostne
vzgoje (v nadaljevanju: KUV), namenjenih razvoju inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih in drugih kompetenc na področju kulture različnih
ciljnih skupin, in sicer na dveh deficitarnih področjih v
vzgojno-izobraževalnem prostoru:
1. gledališča
Predmet javnega razpisa na področju gledališča
so projekti KUV, ki na inovativen način vključujejo vzgo-
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jo in izobraževanje o gledališču, aktivno spoznavanje
gledališča in ustvarjanje s področja gledališča in gledališke produkcije (dramske, lutkovne ipd.), ki jih izvajajo
strokovni delavci iz kulturnih ustanov in profesionalni
ustvarjalci s področja gledališča.
2. filma
Predmet javnega razpisa na področju filma so projekti KUV, ki na inovativen način vključujejo vzgojo in
izobraževanje o filmu, spoznavanje filma, kritično razumevanje filma, aktivno spoznavanje filmskih in avdiovizualnih del in ustvarjanje s področja filma ter ki pri tem
vključujejo strokovne delavce in ustvarjalce s področja
filma.
Namen javnega razpisa
je spodbujanje razvoja inovativnih učnih okolji in
prožnih oblik učenja, ki bodo prispevala k dvigu splošnih in drugih kompetenc na področju kulture, krepitev
kompetenc strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih vsebinah na področju kulture in umetnosti ter razvijanje in izvajanje različnih modelov prehajanja med
kulturnimi in umetniškimi vsebinami in okoljem. KUV, ki
vključuje neposreden stik mladih s profesionalno umetnostjo (ogledi kakovostnih predstav s kulturno-vzgojnim
programom, različne oblike dejavnosti, kjer sodelujejo
umetniki in ustvarjalci ipd.), pomembno prispeva k dvigu
njihovih kulturnih kompetenc (kulturna zavest in izražanje), razvoju ustvarjalnosti, inovativnosti, kritičnega in
analitičnega razmišljanja ter reševanja problemov.
Za razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik
učenja je med drugim ključna vzpostavitev skupnega
dodatnega strokovnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju in strokovnih delavcev
v kulturi. Tako povezovanje je pomembno za izvajanje
kulturno-vzgojnih dejavnosti, tako v vzgojno-izobraževalnih zavodih (v nadaljevanju: VIZ) kot tudi v kulturnih
ustanovah. Znanja in izkušnje, pridobljena na usposabljanjih na teh področjih, bodo za strokovne delavce VIZ
uporabna tudi na drugih področjih umetnosti, saj se film
in gledališče tesno prepletata tudi z drugimi umetnostmi.
Pomen izrazov:
Kulturne ustanove so javni zavodi na področju kulture in nevladne kulturne organizacije, ki so ustanovljene
kot društva, zveza društev, zasebni zavodi, ustanove
in druge nevladne organizacije ter so registrirane za
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti s področja,
na katerega se prijavljajo (gledališče, film), ter za posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji.
Ustvarjalci so umetniki in profesionalni strokovni
delavci, zaposleni v kulturnih ustanovah ali samozaposleni kulturni delavci, ki ustvarjajo na področju filma/gledališča.
Mladi ustvarjalci (lahko tudi študenti gledališke/filmske smeri) so ustvarjalci, ki so ob vključitvi v projekt
stari do vključno 35 let. Vključeni študentje morajo pri
izvajanju KUV projekta nujno sodelovati z ustvarjalcem.
Strokovni delavci so zaposleni strokovni delavci
(učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji idr.) v VIZ, ki aktivno sodelujejo pri izvajanju prijavljenega KUV projekta.
Pri javnem razpisu je bistveno, v katerem VIZ je strokovni sodelavec zaposlen oziroma iz katerega VIZ prihaja,
in ne naslov njegovega bivališča.
Cilji javnega razpisa so:
A) Splošni cilji:
– razvijanje in izvajanje strategij prožnih oblik učenja, ki skozi partnersko povezovanje VIZ in kulturnih
ustanov/ustvarjalcev zagotavlja razvoj inovativnih učnih
okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevale k dvigu splošnih in drugih kompetenc mladih ter strokovnih
delavcev na področju kulture. S spodbujanjem prožnih
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oblik učenja, krepitvijo kompetenc strokovnih delavcev
na področjih gledališča in filma ter z izvajanjem različnih modelov prehajanja med kulturnimi in umetniškimi
vsebinami in okoljem, vključno z mobilnostjo vključenih
strokovnjakov in mladih, se bodo izboljšale tudi njihove
splošne in druge kompetence na področju kulture.
– razvoj, oblikovanje, nadgrajevanje, povezovanje
in preizkušanje različnih modelov, metod in kreativnih
poti podajanja znanj ter vključevanja novih tehnologij
in učenje kreativne rabe IKT, kar bo prispevalo k dvigu
splošnih kompetenc mladih (sposobnost analitičnega
razmišljanja, kreativnost, podjetnost, bralna pismenost
idr.).
– povečanje dostopnosti kakovostne KUV za VIZ
izven večjih mestnih središč.
B) Specifični cilji po posameznih področjih:
Področje gledališča
Specifični cilji področja:
– zagotoviti celovit pristop k vzgoji in izobraževanju
o gledališki umetnosti in inovativen koncept spoznavanja vseh faz ustvarjanja na področju gledališča ter tako
zvišati kompetence mladih ter strokovnih delavcev na
področju kulture;
– zagotoviti sistematično spoznavanje kakovostne
profesionalne gledališke produkcije za različne ciljne/starostne skupine;
– zagotoviti dodatno strokovno usposabljanje sodelujočih mladih ustvarjalcev za izvajanje projektov KUV s
področja gledališča v VIZ in kulturnih ustanovah;
– zagotoviti skupno dodatno strokovno usposabljanje sodelujočih ustvarjalcev in strokovnih delavcev iz
sodelujočih VIZ za partnersko izvajanje projektov KUV
s področja gledališča v/z VIZ;
– vzpostaviti partnersko sodelovanje med ustvarjalci, kulturnimi ustanovami in VIZ za izvajanje projektov
KUV s področja gledališča v/z VIZ;
– z vključevanjem ustvarjalcev s področja gledališča razviti inovativna učna okolja in obogatiti pedagoški
proces.
Ministrstvo bo v okviru tega razpisnega področja za
sofinanciranje izbralo največ tri projekte.
Področje filma
Specifični cilji področja:
– zagotoviti celovit pristop k vzgoji in izobraževanju
o filmu in drugih avdiovizualnih zvrsteh na vseh obstoječih modelih distribucije, s poudarkom na digitalni
tehnologiji;
– zagotoviti sistematično spoznavanje celotnega
procesa nastajanja filma in avdiovizualnih del od razvoja
scenarija, produkcije, distribucije in promocije;
– predstaviti raznovrstne filmske in avdiovizualne
produkcije ter vlogo razvoja tehnologije;
– zagotoviti dodatno strokovno usposabljanje sodelujočih mladih profesionalnih strokovnih delavcev in
ustvarjalcev s področja filma (samostojnih kulturnih delavcev s področja režije, produkcije, scenaristične, postprodukcijskih dejavnosti) in študentov programov, ki
obsegajo tudi področja filma in avdiovizualne dejavnosti
(v nadaljevanju: sodelujoči ustvarjalci) za izvajanje projektov filmske vzgoje v/z VIZ;
– razviti inovativne učne modele z vključevanjem
ustvarjalcev in profesionalnih delavcev in kreativno rabo
IKT;
– zagotoviti skupno dodatno strokovno usposabljanje sodelujočih ustvarjalcev in strokovnih delavcev iz
sodelujočih VIZ za partnersko izvajanje projektov KUV
s področja filma v/z VIZ;
– vzpostaviti spletišče, na katerem so dostopni:
informacije s področja delavnic, tečajev, posebnih film-
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skih projekcije; filmi in avdiovizualne vsebine, za katere
izvajalec pridobi ustrezna dovoljenja za predvajanje ali
ki jih soustvarja z udeleženci; strokovna – filmska ali
didaktična besedila/gradiva v povezavi s posamičnimi
projekti ipd.
Ministrstvo bo v okviru tega razpisnega področja za
sofinanciranje izbralo največ tri projekte.
Pri pripravi projekta mora prijavitelj upoštevati:
V okviru javnega razpisa bodo izbrani prijavitelji
tako iz vzhodne kot zahodne kohezijske regije, in sicer v
razmerju, kot ga zahteva operacija (glej 19. točko). Vsak
prijavljen projekt za posamezno področje (gledališče
ali film) mora vključevati vsaj 60 strokovnih delavcev,
ki bodo vključeni v projekte za izboljšanje kakovosti in
učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja, in sicer
vsaj 35 strokovnih delavcev iz VIZ iz vzhodne kohezijske
regije in vsaj 25 strokovnih delavcev iz VIZ iz zahodne
kohezijske regije.
Vsak prijavljen projekt za posamezno področje (gledališče ali film) mora vključevati vsaj devet VIZ, ki bodo
vključeni v projekt, in sicer vsaj pet VIZ iz vzhodne kohezijske regije in vsaj štiri VIZ iz zahodne kohezijske regije.
VIZ morajo kot rezultat projekta uspešno izvesti
strategije prožnih oblik učenja. Za namene kazalnikov
uspešno izvedene strategije prožnih oblik učenja pomenijo, da sodelujoči VIZ vključijo prožne oblike učenja, ki
bodo razvite v okviru projekta.
Delitev slovenskih občin na kohezijske regije (po
NUTS 2) je razvidna iz preglednice, ki je dostopna
na spletnih straneh Statističnega urada RS in je priloga tega razpisa. Delitev je dostopna tudi na spletni
strani http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_izvajanje_kohezijske_politike/programsko_obdobje_2014_2020/
Ciljne skupine razpisa
so mladi (učenci in dijaki), študentje, strokovni delavci, šole in domači ter tuji strokovnjaki.
Upravičenci razpisa
– na področju gledališča so: kulturne ustanove s
področja gledališča in
– na področju filma so: kulturne ustanove s področja filma.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1. Splošni pogoji za obe področji javnega razpisa:
1. so organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji,
2. so pravne osebe zasebnega ali javnega prava, ki
so ustanovljene kot društvo, zveza društev, zasebni ali
javni zavod ali ustanova, in imajo v ustanovnem aktu ali
drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno delovanje
na področju kulture,
3. prijavitelj je lahko le kulturna ustanova, ki je v
zadnjih petih letih izvedla najmanj dva projekta na področju gledališke/filmske vzgoje (v skladu s področjem,
na katerega se prijavitelj prijavlja),
4. imajo poravnane obveznosti, davke in prispevke
do Republike Slovenije in lokalnih skupnosti,
5. s prijavljenim projektom ne kandidirajo na katerem koli drugem javnem razpisu ali pozivu za sredstva
ministrstva,
6. prijavljeni projekt še ni prejel sredstev za izvedbo
iz drugih javnih virov,
7. prijavljajo samo en projekt; če bo prijavitelj predložil več projektov za sofinanciranje, bo upoštevan tisti,
ki bo na ministrstvu evidentiran kot prvoprispeli,
8. prijavljajo dejavnosti, ki se bodo začele izvajati
v letu 2016 in se bodo končale najpozneje 31. 8. 2021,
9. prosijo za sredstva za prijavljeni projekt iz posameznega področja najmanj v višini 100.000,00 EUR in
največ v višini 200.000,00 EUR,
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10. da je prijavi priloženo dokazilo, da
1. prijavljen projekt za posamezno področje
vključuje vsaj 60 strokovnih
delavcev, in sicer vsaj 35 strokovnih delavcev iz
vzhodne kohezijske regije in vsaj 25 strokovnih delavcev
iz zahodne kohezijske regije;
2. prijavljen projekt za posamezno področje
vključuje vsaj devet VIZ, in sicer vsaj pet iz vzhodne
kohezijske regije in vsaj štiri iz zahodne kohezijske
regije;
3. prijavljen projekt v dodatno strokovno usposabljanje vključuje vsaj tri študente vsaj enega visokošolskega zavoda, ki usposablja tudi na področju gledališča/filma (odvisno od področja prijave).
Upravičenci morajo predpisane pogoje dokazati s
predložitvijo kopije ustanovnega akta ali drugega ustreznega pravnega akta, potrdila FURS o poravnanih obveznostih, davkih in prispevkih, izpolnjenega prijavnega
obrazca s podpisanimi izjavami, terminskim in finančnim
načrtom projekta ter dokazil o zmožnostih na zgoraj
navedenih področjih. Če ministrstvo naknadno zahteva
originalna potrdila o izpolnjevanju splošnih pogojev po
posameznih alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku.
Navajanje neresničnih podatkov ima za posledico
materialno in kazensko odgovornost.
3.2. Posebni pogoji – posamezno razpisno področje
3.2.1 Področje gledališča
– da prijavljajo projekt, ki zagotavlja čim večjo regionalno razpršenost izvedbe projektov gledališke vzgoje
in predvideva izvajanje zlasti v oziroma za VIZ izven večjih mestnih središč po vsej Sloveniji (obvezno dokazilo:
izjave o sodelovanju VIZ izven večjih mestnih središč);
– da prijavljajo projekt, ki bo vključeval več kot
pet kulturnih ustanov s področja gledališča ter najmanj
dvajset ustvarjalcev v obdobju trajanja projekta, od tega
najmanj deset mladih ustvarjalcev, ki bodo pri izvajanju
projekta v oziroma za VIZ partnersko sodelovali s strokovnimi delavci VIZ;
– da prijavljajo projekt, ki predvideva vzpostavitev
programa dodatnega strokovnega usposabljanja za sodelujoče ustvarjalce in strokovne delavce VIZ za partnersko izvajanje gledališke vzgoje;
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– da prijavljajo projekt, ki je zasnovan v sodelovanju med kulturnimi ustanovami/ustvarjalci s področja
gledališča ter VIZ;
– da prijavitelj prijavlja projekt, ki vključuje uporabo
IKT.
3.2.2 Področje filma
– da prijavljajo projekt, ki zagotavlja čim večjo regionalno razpršenost izvedbe projektov filmske vzgoje,
pri čemer so prednostno obravnavana območja, ki ne
izkazujejo večje zastopanosti filmske in avdiovizualne
dejavnosti (obvezno dokazilo: izjave o sodelovanju VIZ
izven večjih mestnih središč);
– da prijavljajo projekt, pri katerem sodelujejo profesionalni sodelavci s področja produkcije in izvedbe
(v nadaljevanju profesionalni delavci) in ustvarjalci s
področja filma in avdiovizualne dejavnosti (scenaristika,
razvoj in realizacija filmov, promocija in distribucija) ter
VIZ oziroma strokovni delavci iz VIZ;
– da prijavljajo projekt, ki je zasnovan v sodelovanju
med kulturnimi ustanovami/ustvarjalci in izvajalci kulturnih programov in projektov ali javnih zavodov s področja
filma ter VIZ;
– da prijavljajo projekt, ki predvideva vzpostavitev
programa dodatnega strokovnega usposabljanja za sodelujoče ustvarjalce in strokovne delavce VIZ za partnersko izvajanje filmske vzgoje;
– da prijavljajo projekt, ki bo vključeval več kot pet kulturnih ustanov s področja filma ter najmanj dvajset ustvarjalcev s področja filma in avdiovizualne dejavnosti (scenaristika, razvoj in realizacija filmov, promocija in distribucija)
v obdobju trajanja projekta, od tega najmanj deset mladih
ustvarjalcev, ki bodo pri izvajanju projekta v oziroma za VIZ
partnersko sodelovali s strokovnimi delavci VIZ;
– da prijavljajo projekt, ki vključuje uporabo IKT in
obsega različne modele distribucije in ustvarjanja z digitalnimi tehnologijami.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu
od bolj k manj pomembnemu)
4.1 Izločitvena merila
Če je vsaj eno od izločitvenih meril ovrednoteno kot
NE, komisija za izvedbo postopka javnega razpisa prijavo
izloči in je ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje projekta.

Projekt je prijavljen do roka za oddajo vlog na posamično odpiranje.
Prijavitelj je upravičenec v skladu z določili 3. točke tega razpisa.

DA
NE
izločitveno merilo
DA
NE
izločitveno merilo

4.2 Merila za ocenjevanje
Pravočasne in popolne prijave upravičenih prijaviteljev bo ocenila Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa na podlagi
splošnih in posebnih meril.
4.2.1 Merila za ocenjevanje vlog – velja za obe razpisani področji javnega razpisa
Utemeljenost skladnosti namena in ciljev projekta z nameni in cilji razpisa
Nameni in cilji projekta so jasno in natančno opredeljeni in usklajeni z nameni in cilji razpisa.
Ciljne skupine in njihove potrebe so jasno opredeljene in primerno vključene v pripravi in izvajanju dejavnosti projekta.
Projekt prispeva k uravnoteženemu regionalnemu razvoju, k uresničevanju ciljev na področju KUV, kot so
zapisani v Nacionalnem programu za kulturo, ter k uresničevanju ciljev, kot so opredeljeni v splošnih in
specifičnih ciljih tega razpisa.
Iz projekta je jasno razviden predvideni način izvedbe strategije prožnih oblik učenja.
Skupaj

Največje možno
št. točk
5
5
5
5
20
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Največje
možno št. točk

Delovni načrt projekta je logičen in primerno strukturiran. Načrtovane dejavnosti ustrezajo ciljem projekta
in so medsebojno povezane. Predlagane dejavnosti so smotrne, natančno opredeljene, usklajene, uravnotežene in ustrezno razdelane.
Terminski načrt dejavnosti je ustrezen in izvedljiv.
Konstrukcija stroškov je podrobno utemeljena in pregledna. Predvidena sredstva po kategorijah zagotavljajo
učinkovito izvedbo projekta. Poraba finančnih sredstev je primerno ocenjena in racionalna.
Napoved porabe sredstev po letih je realna. Načrtovana poraba stroškov projekta po obdobjih je glede na
načrtovane dejavnosti ustrezna.
Skupaj
Usposobljenost prijavitelja za izvedbo operacije

5
5
5
5
20
Največje možno
št. točk

Izvajalci projektov imajo ustrezne strokovne izkušnje in reference za vodenje projekta in izvajanje predvidenih aktivnosti, primerljive s projektom in glede na področje, za katerega se prijavljajo.
Prijavitelj ima v zadnjih petih letih reference pri izvajanju primerljivih projektov na področju, za katerega se
prijavlja.
Skupaj

5
5
10

4.2.2 Merila za ocenjevanje vlog za posamezno področje
Prispele vloge prijaviteljev bodo poleg ocene izpolnjevanja splošnih meril ocenjene tudi na podlagi meril za področje, na katerega se bo prijavitelj prijavil.
Merila za ocenjevanje vlog za področje gledališča
MERILO

Največje možno
št. točk

1.

Kakovost in ustreznost programa dodatnega strokovnega usposabljanja za:
– sodelujoče ustvarjalce (do 5 točk),
– skupno dodatno usposabljanje sodelujočih ustvarjalcev in strokovnih delavcev
iz sodelujočih VIZ (do 5 točk).

10

2.

Kratkoročni učinki projekta:
– število sodelujočih kulturnih ustanov s področja gledališča (več kot 5 = 5 točk),
– število sodelujočih VIZ (do 9 = 0 točk, od 10 do 15 = 2 (+1) točk; več kot 15 =
4 (+1) točk)*,
– delež VIZ iz manjših krajev (do 50 % = 0 točk, od 50–75 % = 3 točke; več kot
75 % = 5 točk),
– število sodelujočih mladih ustvarjalcev (več kot 10 = 5 točk).

20

3.

Vsebinska utemeljenost pristopa k vzgoji in izobraževanju o gledališki umetnosti
oziroma gledališki vzgoji glede na splošne in specifične cilje javnega razpisa.

10

4.

Vsebinska razdelanost projekta za posamezna starostna obdobja (če projekt
vključuje več starostnih obdobij) oziroma ustrezna vsebinska zasnova za ciljno
starostno obdobje (če je projekt namenjen enemu starostnemu obdobju).

5

5.

Vsebinska in organizacijska obrazložitev sodelovanja med kulturnimi ustanovami/ustvarjalci in VIZ pri sistematičnem spoznavanju kakovostne gledališke produkcije in pri procesu gledališke vzgoje.

5

Skupaj
* Prijavitelj, ki vključi VIZ, ki v tovrstnih projektih še niso sodelovali, prejme dodatno točko.

50

Ocena

Merila za ocenjevanje vlog za področje filma
MERILO
1.

2.

Kakovost in ustreznost programa dodatnega strokovnega usposabljanja za:
– sodelujoče ustvarjalce (do 5 točk),
– skupno dodatno usposabljanje sodelujočih ustvarjalcev in strokovnih delavcev
iz sodelujočih VIZ (do 5 točk).
Kratkoročni učinki projekta:
– število sodelujočih kulturnih ustanov s področja filma (več kot 5 = 5 točk),
– število sodelujočih VIZ (do 9 = 0 točk, od 10 do 15 = 2 (+1) točk; več kot 15 =
4 (+1) točk)**,
– delež VIZ iz manjših krajev (do 50 % = 0 točk, od 50–75 % = 3 točke; več kot
75 % = 5 točk),
– število sodelujočih mladih ustvarjalcev (več kot 10 = 5 točk).

Največje možno
št. točk
10

20

Ocena
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3.

Vsebinska utemeljenost pristopa k vzgoji in izobraževanju o filmu in avdiovizualni
dejavnosti glede na splošne in specifične cilje javnega razpisa:
– inovativne učne metode z uporabo IKT,
– sistematičnega spoznavanje celotnega procesa
nastajanja filma,
– vključitev različnih modelov distribucije in ustvarjanja z digitalnimi tehnologijami,
– predstavitve raznovrstnosti filmske in avdiovizualne dejavnosti.

10

4.

Vsebinska razdelanost projekta za posamezna starostna obdobja (če projekt
vključuje več starostnih obdobji) oziroma ustrezna vsebinska zasnova za ciljno
starostno obdobje (če je projekt namenjen enemu starostnemu obdobju).

5

5.

Vsebinska in organizacijska obrazložitev sodelovanja med kulturnimi ustanovami/ustvarjalci in VIZ pri izvajanju specifičnih ciljev.

5

Skupaj

50

** Prijavitelj, ki vključi VIZ, ki v tovrstnih projektih še niso sodelovali, prejme dodatno točko.

Merila za ocenjevanje so ovrednotena s točkami,
pri čemer je pri posameznem merilu navedeno najvišje
število možnih točk. Skupno najvišje možno število doseženih točk po merilih za projekt je 100. V predlog za
sofinanciranje bodo uvrščeni pozitivno ocenjeni projekti, ki bodo na podlagi ocenjevanja v skupnem seštevku
dosegli najmanj 81 točk.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za
javni razpis je največ do 1.000.000,00 EUR.
Predvidena višina sredstev, namenjenih za posamezno področje razpisa in za čas trajanja projekta
(2016–2021):
–
področje
gledališča:
predvidoma
do
500.000,00 EUR,
– področje filma: predvidoma do 500.000,00 EUR.
Predvidena skupna vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih je:
– za proračunsko leto 2016: 100.000 EUR, od
tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo: 56.000,00 EUR
(56 %):
44.800,00 EUR s PP 160204 – PN 10.1-Prožne
oblike učenja za dvig splošnih kompetenc na področju
kulture-14-20-V-EU (80,00 %) in
11.200,00 EUR s PP 160205 – PN 10.1-Prožne
oblike učenja za dvig splošnih kompetenc na področju
kulture-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo: 44.000,00 EUR
(44 %):
35.200,00 EUR s PP 160206 – PN 10.1-Prožne
oblike učenja za dvig splošnih kompetenc na področju
kulture-14-20-Z-EU (80,00 %) in
8.800,00 EUR s PP 160207 – PN 10.1-Prožne
oblike učenja za dvig splošnih kompetenc na področju
kulture-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2017: 200.000,00 EUR, od
tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo: 112.000,00 EUR
(56 %):
89.600,00 EUR s PP 160204 – PN 10.1-Prožne
oblike učenja za dvig splošnih kompetenc na področju
kulture-14-20-V-EU (80,00 %) in
22.400,00 EUR s PP 160205 – PN 10.1-Prožne
oblike učenja za dvig splošnih kompetenc na področju
kulture-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo: 88.000,00 EUR
(44 %):
70.400,00 EUR s PP 160206 – PN 10.1-Prožne
oblike učenja za dvig splošnih kompetenc na področju
kulture-14-20-Z-EU (80,00 %) in
17.600,00 EUR s PP 160207 – PN 10.1-Prožne
oblike učenja za dvig splošnih kompetenc na področju
kulture-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Za proračunska leta 2018, 2019, 2020 se bodo
sredstva v višini okvirno 200.000 EUR letno in za
proračunsko leto 2021 v višini okvirno 100.000 EUR
zagotovila v postopku priprave predlogov proračunov
za naslednja leta.
Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je 80 : 20.
Delež prispevka Evropske unije v celotnih upravičenih javnih izdatkih je 80 %.
Projekti bodo sofinancirani v višini do 100 % upravičenih stroškov. Neupravičene stroške krije upravičenec sam.
Upravičenec je lahko skladno z zakonom, ki ureja
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, upravičen
do izplačila predplačila. Ta zakon določa upravičene
prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila, ki je
možno največ v višini, kot je v prihodnjem obdobju
120 dni dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri
čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati 30 % predvidenih pogodbenih obveznosti. Upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila
določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna
Republike Slovenije.
Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim
poračunavanjem vsakega posameznega predplačila
v celoti. Upravičenec je v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek za izplačilo
ali več zahtevkov za izplačilo z obveznimi dokazili v
višini izplačanega predplačila v roku najpozneje 120
dni po prejemu predplačila. Po celotnem poračunu
predhodnega predplačila upravičenec lahko pridobi
novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje
obdobje 120 dni.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih
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izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike
sofinanciranja.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na
proračunske zmogljivosti ministrstva.
6. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– javni razpis za izbor projektov Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture,
– prijavni obrazec z izjavami,
– finančni načrt projekta,
– vzorec pogodbe o financiranju in
– obrazec za odpremo vloge.
6.1 Priloge
Vloga se šteje kot popolna, če vsebuje naslednje
obrazce in dokazila:
– popolno izpolnjen, podpisan in žigosan (v primeru, da prijavitelj posluje z žigom) prijavni obrazec
z izjavami,
– popolno izpolnjen, podpisan in žigosan finančni
načrt projekta,
– utemeljitev zmožnosti izvajalcev projekta z
ustreznimi dokazili,
– potrdilo DURS o poravnanih obveznostih, davkih in prispevkih do Republike Slovenije in
– fotokopijo overjenega ustanovnega ali drugega
ustreznega pravnega akta prijavitelja.
Poleg obveznih navedenih prilog je treba pri posameznem področju priložiti še naslednje priloge:
področje gledališča:
– izjavo, da prijavljen projekt glede na vzhodno
in zahodno regijo upošteva razmerja, kot jih zahteva
operacija,
– izjave o sodelovanju VIZ izven večjih središč,
– izjavo o izpolnjevanju 10. točke splošnih pogojev,
področje filma:
– izjavo, da prijavljen projekt glede na vzhodno
in zahodno regijo upošteva razmerja, kot jih zahteva
operacija in
– izjave o sodelovanju VIZ izven večjih središč,
– izjavo o izpolnjevanju 10. točke splošnih pogojev.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz
razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
Vse obrazce in dokazila je obvezno predložiti tudi
na e-nosilcu podatkov (CD-ROM, DVD ROM ali USB
podatkovni ključ) v Wordovi oziroma Excelovi obliki ali
kot skeniran dokument (v primeru raznih dokazil). Tiskana verzija posredovanih obrazcev se mora ujemati
z elektronsko verzijo. V primeru razlik med tiskano in
elektronsko verzijo velja tiskana verzija.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca
črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od datuma izdaje sklepa o izbiri do 7. 11.
2021. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od
datuma izdaje sklepa o izbiri do 31. 12. 2021.
Upravičencu bo sofinanciranih do 100 % izkazanih upravičenih izdatkov, plačanih do 7. 11. 2021.
Rok za predložitev zadnjega poročila o izvajanju
projekta in zadnjega zahtevka za izplačilo ministrstvu
je 10. 11. 2021, roki za predložitev vmesnih poročil
bodo navedeni v pogodbi o sofinanciranju projekta.
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8. Upravičeni stroški in način financiranja
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa

1) Stroški plač:
– plače in dodatki z vsemi pripadajočimi davki in
prispevki delavca in delodajalca – v celoti ali deležu
dela na projektu,
– povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana
med delom, prevoz na delo in z dela) – v celoti ali deležu dela na projektu,
– povračila in nadomestila (npr. boleznine do
30 dni), če delodajalec ne povrne stroškov dela iz
drugih virov,
– drugi osebni prejemki v skladu z veljavno zakonodajo (regres za letni dopust, odpravnine v skladu
z 79. členom ZDR-1 ipd., v primeru delnega dela na
projektu v sorazmernem deležu) in
– premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja (če je za delodajalca zakonsko obvezno).
2) Stroški za službena potovanja:
– povračilo stroškov službenih poti za pri upravičencu zaposlene osebe: namestitve, kotizacije (stroški
izvajalca dogodka), letalski in drugi prevozi, dnevnice.
3) Stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se nanašajo na vsebino projekta in ki jih upravičencu zagotavljajo tretje osebe, na primer:
– stroški projektnega vodenja in koordinacije,
– stroški storitev izobraževanja in usposabljanja,
– administrativno tehnične storitve,
– stroški izdelave študij, raziskav, vrednotenj,
ocen, strokovnih mnenj in poročil,
– stroški priprave, izdelave in nakupa strokovnih
gradiv, didaktičnih pripomočkov in podpornih materialov, ki imajo neposredno povezavo s projektnimi
dejavnostmi.
4) Stroški informiranja in komuniciranja, na primer:
– stroški organizacije in izvedbe javnih prireditev,
strokovnih usposabljanj, delavnic, predstavitev, seminarjev,
– stroški oglaševalskih storitev in stroški objav,
– stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv,
– drugi stroški informiranja in komuniciranja.
5) Investicije:
a) Oprema in druga opredmetena osnova sredstva:
izdatki za investicije v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, ki so neposredno povezane s
cilji operacije. V tem primeru je lahko upravičen izdatek
polna nabavna cena brez DDV. Nakup rabljene opreme
ni upravičen strošek.
b) Investicije v neopredmetena sredstva:
izdatki za nakup in stroške vzdrževanja neopredmetenih sredstev, ki so neposredno povezani s cilji
operacije. Posredni stroški (pavšal v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov), kot na primer:
– stroški električne energije, stroški porabe kuriv
in stroški ogrevanja, stroški vode in komunalnih storitev, stroški telefona, faksa in elektronske pošte, stroški
poštnin in kurirskih storitev, amortizacija osnovnih sredstev, ki ni izključno vezana na projekt,
– stroški potrošnega materiala in drobnega inventarja, ki se uporablja na projektu, stroški režije in administracije, stroški tekočega vzdrževanja, stroški najema
nepremičnin in opreme.
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Stroški po namenu in šifrah:
Namen projektnih dejavnosti
1.
2.
3.

Zaposlitev strokovnjakov
za izvedbo vsebinskih dejavnosti
projekta
Zunanje storitve pri izvajanju
vsebinskih dejavnosti projekta
Investicije v opremo,
ki je neposredno povezana
z izvedbo dejavnosti projekta

4.

Promocija projekta

5.

Stroški, povezani z neposrednimi
dejavnostmi projekta

Upravičeni stroški
Stroški plač
Stroški za službena potovanja
Stroški storitev zunanjih
izvajalcev
Oprema in druga
opredmetena osnovna
sredstva
Investicije v neopredmetena
sredstva
Stroški informiranja
in komuniciranja
Posredni stroški

Do sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada
niso upravičeni naslednji stroški in izdatki: obresti na
dolgove; nakup infrastrukture, nepremičnin in zemljišč.
V tem javnem razpisu davek na dodano vrednost (DDV)
ni upravičen strošek.
Upravičeno območje izvajanja dejavnosti je območje držav članic Evropske unije.
Primeri:
– službene poti izven držav EU niso upravičen
strošek,
– angažiranje strokovnjaka (s pogodbo) z območja
držav, ki niso članice EU, in bo svojo storitev (usposabljanje, svetovanje) opravil v Sloveniji, je upravičen
strošek.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedeni v
Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za
sredstva evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.
si/ekp/navodila).
Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene
pogodbe o sofinanciranju. Ministrstvo in izbrani prijavitelj
bosta s pogodbo o sofinanciranju dogovorila obseg in
dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih
dejavnosti, podanih v vlogi na javni razpis. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.
9. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če so
izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu.
10. Zahteve glede obveščanja in komuniciranja z
javnostjo: upravičenec bo moral pri obveščanju in komuniciranju z javnostjo upoštevati 115. in 116. člen Uredbe
(EU) št. 1303/2013 in Navodila organa upravljanja na
področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na:
http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
11. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo v zvezi z operacijo v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi,
ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, in sicer za potrebe revizije oziroma kot dokazila za
potrebe prihodnjih preverjanj.
Upravičenec mora zagotoviti dostopnost do vseh
dokumentov o izdatkih operacije za obdobje treh let, in

Šifra stroška
3.1
3.2
7
1.3

Omejitve
Največ do 20 % od celotne
vrednosti pogodbe
Ni omejitve
Največ 5 % od celotne vrednosti
pogodbe

1.4
5
4

Največ 3 % od celotne vrednosti
pogodbe
Pavšalna stopnja do 15 %
upravičenih neposrednih
stroškov

sicer od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane operacije, če ni drugače določeno s 140. členom Uredbe (EU)
št. 1303/2013 oziroma predpisom, ki jo bo nadomestil. O
natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo
sredstev za operacijo v ločenem računovodstvu, po
stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad
namensko porabo sredstev.
12. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o
operaciji posredniškemu organu, organu upravljanja,
organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije,
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi
predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani
ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s
strani pristojnih organov Evropske unije (v nadaljnjem
besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost
in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in
postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Upravičenec
bo o izvedbi kontrole na kraju samem predhodno pisno
obveščen. V izjemnih primerih se lahko opravi tudi nenajavljena kontrola na kraju samem. Upravičenec bo
dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil
nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
13. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v
skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje
osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe
št. 1303/2013/EU. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija
odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki
jih upravičenci posebej označijo kot poslovno skrivnost.
Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen
podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na
celotno vlogo.
Upravičenec se strinja, da se bodo podatki o operaciji, za katere je tako določeno s predpisi ali ki so
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javnega značaja, lahko objavljali. Slednje vključuje predvsem tudi dejstvo, da bo upravičenec vključen v seznam
upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov
financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in
upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
14. Zahteve glede spremljanja prihodkov operacije: upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in
prikazovati prihodke operacije. Če se bodo pri izvajanju
operacije ustvarili prihodki, bo treba za višino ustvarjenih
prihodkov znižati upravičene stroške.
15. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije: upravičenec bo
za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno
s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU,
5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU
dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o
doseganju ciljev in kazalnikov projekta, vključno z osebnimi podatki.
16. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s
71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013: ni relevantno.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih
možnosti, in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in
8. členom Uredbe 1304/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe
1303/2013/EU.
18. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 26. 9.
2016 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka. Vloge z zahtevano vsebino morajo
v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako
»Ne odpiraj – prijava na JR-ESS-RAZVOJ INOVATIVNIH UČNIH OKOLIJ«, s pripisom, na katero področje
se prijavitelj prijavlja (gledališče, film), ki je del razpisne
dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo do
navedenega roka osebno dostavljene v vložišče ministrstva ali poslane priporočeno po pošti.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
19. Datum odpiranja vlog ter postopek in način
izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister, pristojen
za kulturo, ali od njega pooblaščena oseba.
Odpiranje prispelih vlog bo dne 29. 9. 2016, ob
9. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10,
Ljubljana (sejna soba 329) in bo javno.
Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa bo v
roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi
tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v
dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge, ali tistih elementov vloge, ki vplivajo
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ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo
v postopku dodelitve sredstev.
Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, kot jih določa 6. točka besedila tega razpisa. Vloga
se šteje za popolno tudi, če jo prijavitelj po pozivu v
danem roku dopolni.
Prepozne in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne
bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s
sklepom zavržene.
Postopek preverjanja, ali posamezne vloge izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, bo vodila komisija za izvedbo
postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister, pristojen
za kulturo. Preverjale se bodo pravočasno prispele in
popolne vloge, ki jih bodo predložili upravičeni prijavitelji.
Vloga, ki ne bo upoštevala z javnim razpisom navedenih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu, bo
s sklepom zavrnjena.
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije.
Postopek ocenjevanja posameznih vlog, ki bodo
popolne in bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa, bo na podlagi meril, navedenih v javnem razpisu,
vodila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa.
Komisija bo prijave, ki izpolnjujejo vse formalne
pogoje v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije, najprej preverila na podlagi izločitvenih meril.
Če bo vsaj eno od izločitvenih meril pri posamezni vlogi
ovrednoteno z NE, bo komisija prijavo izločila in je ne bo
ocenjevala po merilih za ocenjevanje.
Vloge bodo ocenjevalci ocenili ločeno na podlagi
ocenjevalnega lista, in sicer tako, da se bosta za vsako
vlogo pridobili najmanj dve oceni. Če se bosta oceni
razlikovali za deset točk ali več, bo vlogo ocenil še tretji
ocenjevalec po izboru komisije. Ocena se bo oblikovala
na podlagi povprečja najbližjih dveh ocen.
Komisija bo na podlagi rezultatov ocenjevanja oblikovala končne ocene in predlog liste projektov za sofinanciranje, ki se bo predložil ministru. Na podlagi predloga komisije bo minister, pristojen za kulturo, odločil o
izboru projektov s sklepi.
Za sofinanciranje bodo predlagani najvišje ocenjeni
projekti iz posameznega sklopa, ki bodo dosegli najmanj
81 točk, do porabe razpoložljivih sredstev, namenjenih za posamezno področje in regijo. Če bo skupna
vrednost predlaganih projektov, ki bodo dosegli najmanj 81 točk, presegla razpoložljiva sredstva, bodo imeli
prednost projekti z višjim številom točk.
V okviru sredstev, namenjenih za javni razpis, se
izmed prijaviteljev, ki bodo dosegli najmanj 81 točk,
sredstva za posamezno področje do porabe razdelijo
po ključu:
1) 56 % razpisanih sredstev za prijavitelje, ki imajo
sedež v vzhodni regiji (po NUTS 2),
2) 44 % razpisanih sredstev za prijavitelje, ki imajo
sedež v zahodni regiji (po NUTS 2).
Če ni zadosti vlog prijaviteljev, ki bi dosegli najmanj
81 točk, se izbere najvišje ocenjene vloge.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da prijavitelju na
podlagi utemeljenih razlogov predlaga manjšo višino
sofinanciranja od zaprošene, predvsem če bo prijavitelj
v prijavi kot upravičenec navedel tudi stroške, ki niso
upravičeni do sofinanciranja iz Evropskega socialnega
sklada. V tem primeru bo komisija za ocenjevanje vlog
ustrezno znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene. Nestrinjanje prijavitelja s predlogom ministrstva se bo štelo kot
odstop od vloge.
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Če je preostanek sredstev večji ali enak predpisani
spodnji meji sofinanciranja, tj. 100.000,00 EUR, hkrati
pa prenizek za celotno sofinanciranje projekta, ki je naslednji na vrsti za sofinanciranje, se prijavitelju ponudi višina sredstev, ki so še na razpolago. V tem primeru sme
prijavitelj prilagoditi projekt višini ponujenih sredstev. V
primeru zavrnitve lahko ministrstvo preostala razpoložljiva sredstva ponudi naslednjemu najvišje pozitivno
ocenjenemu projektu.
Če je preostanek sredstev za prijavitelje, ki imajo
sedež v zahodni regiji, in za prijavitelje, ki imajo sedež
v vzhodni regiji, manjši od predpisane spodnje meje
sofinanciranja, se preostala sredstva za obe kohezijski
regiji združijo in ponudijo najvišje ocenjenemu projektu
iz skupne lestvice ocenjenih projektov (tako iz zahodne
kot iz vzhodne regije), ki še ni predlagan za sofinanciranje. Prijavitelju se ponudi višina sredstev, ki so še na
razpolago. V primeru zavrnitve lahko ministrstvo preostala razpoložljiva sredstva ponudi naslednjemu najvišje
pozitivno ocenjenemu projektu.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
kadar koli do izdaje sklepov o (ne)izbiri prekliče.
20. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje
v 60 dneh od zaključka odpiranja vlog. Prejemnik sredstev
bo hkrati s sklepom o izbiri pozvan k podpisu pogodbe. Če
se prejemnik v roku 8 dni od prejema sklepa ne odzove na
poziv, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Sredstva se lahko dodelijo naslednjemu prijavitelju, ki ima
na osnovi ocene prvi možnost prejeti sredstva.
Zoper sklep ministrstva je dopusten upravni spor.
Tožba se vloži na Upravno sodišče Republike Slovenije,
Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, in sicer v 30 dneh od vročitve sklepa, pisno neposredno pri navedenem sodišču
ali priporočeno po pošti. Tožbi v dveh izvodih je potrebno
priložiti sklep v izvirniku, prepisu ali kopiji. Predmet spora ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe
sofinanciranja projekta z izbranimi prijavitelji.
21. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem
naslovu ministrstva, http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno v glavni pisarni na Ministrstvu za kulturo, Maistrova
10, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 14. uro.
Za dodatne informacije o javnem razpisu lahko
pokličete med uradnimi urami (pon. in pet. 9.–12., sre.
9.–12. in 14.–16. uro) ali pišete na elektronski naslov:
– splošno o razpisu: dr. Heleno Jaklitsch, tel.
01/369-58-54, helena.jaklitsch@gov.si;
– področje gledališča: Vesno Jurca Tadel, tel.
01/369-59-63, vesna.jurca-tadel@gov.si;
– področje filma: Ireno Ostrouška, tel. 01/369-59-78,
irena.ostrouska@gov.si.
22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku
potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do
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resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
Ministrstvo lahko zahteva povračilo vseh oziroma
relativnega deleža izplačanih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do
dneva vračila, in prekinitev pogodbe skladno z določili
pogodbe.
Upravičenec bo moral v primeru ugotovitve nepravilnosti vrniti zahtevana sredstva v roku 8 dni od vročitve
zahtevka za vračilo sredstev.
Ministrstvo za kulturo
Št. 1220-0002/2016-2

Ob-2821/16

Občina Vuzenica objavlja na podlagi 43. in
44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07, ZSV – UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 –
ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12), 3. člena Pravilnika o
koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list
RS, št. 72/04, 113/08 in 45/11) ter 8. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini
na domu v Občini Vuzenica (MUV, št. 23/15)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe
Pomoč družini na domu v Občini Vuzenica
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobite na sedežu občinske uprave Občine Vuzenica, ter na
spletni strani Občine Vuzenica: http//www.vuzenica.si.
Kontakt za dodatne informacije na tel. 02/879-12-20
ter e-pošta timotej.pecoler@vuzenica.si.
Rok za oddajo ponudb je 26. 9. 2016 do 10. ure.
Odpiranje ponudb bo dne 26. 9. 2016 ob 13.30, v sejni
sobi Občine Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica.
Občina Vuzenica
Št. 12202-0003/2016-23

Ob-2822/16

Občina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta objavlja na
podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07, ZSV – UPB2, 23/07 popr.,
41/07 popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12),
3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega
varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 in 45/11) ter
8. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje javne
službe Pomoč družini na domu v Občini Muta (MUV,
št. 6/16)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe
Pomoč družini na domu v Občini Muta
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobite na sedežu občinske uprave Občine Muta, ter na
spletni strani Občine Muta: http//www.muta.si.
Kontakt za dodatne informacije na tel. 02/887-96-00
ter e-pošta: obcina.muta@muta.si.
Rok za oddajo ponudb je 26. 9. 2016 do 10. ure.
Odpiranje ponudb bo dne 26. 9. 2016 ob 12. uri, v sejni
sobi Občine Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta.
Občina Muta
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Razpisi delovnih mest
Št. 0-56/1-2015

Ob-2812/16

Su 040501/2016-13/3

Ob-2814/16

Svet javnega zavoda Celjske lekarne na podlagi
12. člena Statuta javnega zavoda Celjske lekarne razpisuje prosto delovno mesto

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje

direktorja
javnega zavoda (m/ž) Celjske lekarne
Pogoji za opravljanje dela:
– visoka strokovna izobrazba farmacevtske smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Kandidat mora k prijavi na razpis z življenjepisom priložiti program vodenja, delovanja in razvoja zavoda v prihodnjih štirih letih, opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno, da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 4 let. Po
poteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev
pošljite v 8 dneh od objave razpisa na naslov: Celjske
lekarne, Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, z oznako: »Prijava na razpis direktorja – Ne odpiraj!«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje
v 30 dneh po opravljeni izbiri.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
Svet javnega zavoda Celjske lekarne

1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu
s predvideno razporeditvijo
na civilno pravno področje

Ob-2813/16
Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK, 92/15), 35. člena
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl.
US, 8/96 in 56/08), 15. člena Odloka o Knjižnici Domžale
(Uradni vestnik: Občina Domžale, št. 3/05, 6/09, Občina
Mengeš, št. 6/07, 4/09, Občina Moravče, št. 2/04, 3/09,
Občina Lukovica, št. 3/04, 3/09, Občina Trzin, št. 2/04,
4/09) razpisuje dela in naloge
direktorja (m/ž)
Knjižnice Domžale
za mandatno dobo 5 let.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora
kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– ima končano VII. stopnjo družboslovne ali humanistične smeri,
– ima opravljen strokovni bibliotekarski izpit,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v zavodu
za kulturno dejavnost, od tega tri leta na vodstvenih
delovnih mestih,
– obvlada sistem COBISS,
– ima organizacijske sposobnosti,
– je državljan Republike Slovenije.
Nastop dela bo 1. 3. 2017. Zaželeno je, da kandidat priloži tudi življenjepis in vizijo razvoja knjižnice v
mandatu. Kandidati naj svoje prijave z vsemi dokazili o
izpolnjevanju razpisnih pogojev v roku 10 dni od dneva
objave razpisa pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Za
razpis direktorja« na naslov Knjižnica Domžale, Cesta
talcev 4, 1230 Domžale.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.
Svet Knjižnice Domžale

Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na okrajnem sodišču (okrajni sodnik), določene v
9. členu navedenega zakona.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za
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sodniško mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 1. 10.
2015, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Št. 100-6/2016-1

Ob-2815/16

Svet zavoda Osnovne šole Šalek Velenje razpisuje
na podlagi sklepa, sprejetega na 3. korespondenčni seji
Sveta zavoda Osnovne šole Šalek Velenje, ki je bila od
22. 6. 2016 do 23. 6. 2016, prosto delovno mesto
ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu ZOFVI).
Predviden začetek dela je 14. 1. 2017.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Imenovani kandidat bo imenovan za 5 let.
Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o
zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v
kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov Svet zavoda Osnovne šole Šalek, Šalek 87,
3320 Velenje, s pripisom Prijava na razpis za ravnatelja.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa priloži tudi kratek življenjepis.
Vloga bo upoštevana kot pravočasna, če bo zadnji
dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. O izboru bodo kandidati obveščeni v 4 mesecih od dneva
objave razpisa.
V razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški
spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Svet zavoda
Osnovne šole Šalek Velenje
Ob-2817/16
V skladu z določili 32., 33., 34. in 35. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami),
56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, s spremembami) ter 29. in 30. člena
Statuta VDC Vrhnika – Idrija, je Svet zavoda VDC Vrhnika – Idrija (v nadaljevanju: Svet zavoda) dne 22. 2.
2016 sprejel Sklep o razpisu prostega delovnega mesta
direktorja/direktorice
Varstveno delovnega mesta Vrhnika – Idrija
1. Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba
(VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu
in pet let delovnih izkušenj;

– višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih
izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega
varstva;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije
v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za
splošno izobraževanje;
– za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a tudi
kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje
iz prejšnje alineje, mora pa ga opraviti najkasneje v
enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer
mu/ji mandat na podlagi zakona preneha;
– predložiti mora svoj program razvoja zavoda za
mandatno obdobje.
2. Z imenovanim direktorjem/direktorico bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja
mandata. Mandat traja pet let.
3. Pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev ter kratek življenjepis s podatki o strokovnih
delovnih izkušnjah in program dela za zavod, morajo
kandidati/ke poslati priporočeno po pošti na naslov:
Svet zavoda VDC Vrhnika – Idrija, Rožna ulica 16, 5280
Idrija, najkasneje v 15 dneh po objavi razpisa, in sicer v
zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis«.
4. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda
Varstveno delovnega centra Vrhnika – Idrija
Ob-2823/16
Valvasorjeva knjižnica Krško, Svet zavoda, Cesta
krških žrtev 26, Krško, na podlagi 17. člena Zakona o
knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 92/15), 17. in
20. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško (Uradni list RS, št. 57/03, 53/05)
in sklepa Sveta zavoda o postopku izbora in imenovanja
direktorja javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško,
z dne 17. 8. 2016, razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice
Valvasorjeve knjižnice Krško
Kandidati/kandidatke morajo poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne smeri,
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– znanje enega svetovnega jezika.
K prijavi morajo kandidati/kandidatke predložiti program dela in razvoja zavoda.
Mandat direktorja/direktorice Valvasorjeve knjižnice
Krško traja 5 let. Izbrani kandidat/izbrana kandidatka bo
delo začel/začela opravljati 1. 1. 2017. Kandidati/kandidatke pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v zaprti ovojnici z
označbo »Ne odpiraj – javni razpis: direktor/direktorica
Valvasorjeve knjižnice Krško« priporočeno, na naslov:
Valvasorjeva knjižnica Krško, Svet zavoda, Cesta krških
žrtev 26, 8270 Krško, v roku 8 dni od objave tega razpisa.
Kandidati/kandidatke bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli
v zakonitem roku. Kandidat/kandidatka, ki se prijavi na
razpisano delovno mesto, priloži izjavo, da soglaša, da se
lahko njegovi/njeni osebni podatki javno obravnavajo na
seji občinskega sveta, če je izbran/izbrana in se zanj/zanjo zaprosi za soglasje oziroma mnenje k imenovanju.
Svet zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-2832/16
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o
notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica
Slovenije na predlog notarke Marine Ružič Tratnik iz
Ljubljane razpisuje
eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Marini Ružič Tratnik iz Ljubljane
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz
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1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki
imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na pravniških delih
po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od tega
najmanj eno leto pri notarju, na sodišču, pri odvetniku, na tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu. Pisne
prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z
življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana,
Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
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Druge objave
Št. D3-21/2016

Ob-2830/16

Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto
na podlagi 69. člena Statuta Visoke šole za upravljanje
in poslovanje Novo mesto, št. D2-13/2014, z dne 21. 2.
2014, prvega in drugega odstavka 8. člena Pravilnika
Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto o
postopku odvzema strokovnega naslova, št. D2-33/2015,
z dne 21. 9. 2015, in odločbe Senata Visoke šole za
upravljanje in poslovanje Novo mesto, št. D3-15/2016, z
dne 31. 5. 2016, s 16. junijem 2016 preklicuje veljavnost
diplome, št. 1666, izdane dne 5. oktobra 2005 na ime
Mikić Dragan.
Visoka šola za upravljanje in poslovanje
Novo mesto
Št. 411-0020/2016

Ob-2826/16
Javni poziv

promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti
za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva
za podelitev koncesije storitev Energetska prenova
in storitev energetskega upravljanja javnih
objektov v Dravski in Mislinjski dolini
Mestna občina Slovenj Gradec, Občina Mislinja, Občina Vuzenica, Občina Muta, Občina Radlje ob Dravi in
Občina Podvelka (v nadaljevanju: Javni partner) na podlagi
32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni
list RS, št. 127/06; ZJZP) poziva promotorje, da oddajo
svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-
zasebnega partnerstva za projekt Energetska prenova in
storitev energetskega upravljanja javnih objektov v Dravski
in Mislinjski dolini.
Predmet javno zasebnega partnerstva je:
1. Javni partnerji: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec; Občina Mislinja, Šolska
cesta 34, 2382 Mislinja; Občina Vuzenica, Mladinska ulica
1, 2367 Vuzenica; Občina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta;
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje
ob Dravi; Občina Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka.
Javni partnerji pooblaščajo Mestno občino Slovenj
Gradec, da izvede predhodni postopek javno zasebnega
partnerstva.
2. Predmet poziva promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo je projekt Koncesija storitev za projekt Energetska prenova in storitev
energetskega upravljanja javnih objektov v Dravski in Mislinjski dolini, na osnovi razširjenih energetskih pregledov
objektov, ki bodo predmet energetske prenove in storitev
energetskega upravljanja.
3. Objava javnega poziva: javni poziv promotorjem
je skupaj z razširjenimi energetskimi pregledi objavljen na
spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec: http://www.
slovenjgradec.si.
4. Pravna podlaga: Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, določila poglavja o predhodnem postopku
(31. do 35. člen).
5. Oblika javno zasebnega partnerstva: posebej opozarjamo promotorje, da s tem pozivom ne prejudiciramo
oblike javno-zasebnega partnerstva, niti načina oziroma tehnologije izvedenih ukrepov energetske sanacije
objektov.

6. Informacije o projektu
Ekonomska doba projekta je 15 let. Promotor mora
poleg izvedbe ukrepov energetske sanacije objektov,
morebiti potrebnega investicijskega vzdrževanja, tekočega vzdrževanja in energetskega knjigovodstva ponuditi
tudi energetsko upravljanje objektov za celotno ekonomsko dobo. Promotor mora omogočiti nemoteno uporabo
objektov v času izvedbe potrebnih ukrepov energetske
sanacije javnih objektov po vnaprej dogovorjenem načinu z javnimi partnerji, da bo delovanje uporabnikov teh
objektov lahko nemoteno potekalo.
Predvideni vložki promotorja so:
– financiranje in izvedba ukrepov za doseganje prihrankov energije,
– stroški in zagotovitev pridobitve potrebnih dovoljenj
in soglasij za izvedbo načrtovanih ukrepov,
– zagotavljanje delovanja vgrajene opreme v ekonomski dobi ter še najmanj eno leto po preteku te dobe.
Javni partnerji predvidevajo, da bodo za predmetni
projekt pridobili evropska sredstva v predvideni maksimalni
višini 40 % neto vrednosti investicije.
7. Zahtevana vsebina in oblika vloge o zainteresiranosti: iz vloge o zainteresiranosti morajo biti jasno
razvidne vse informacije o zainteresirani osebi za javno-
zasebno partnerstvo, ki vplivajo ali bi lahko kakorkoli vplivale na presojo javnega partnerja o primernosti izvedbe
predmeta javnega poziva v obliki javno-zasebnega partnerstva. Dokumentacija, ki jo javnim partnerjem predloži
zainteresirana oseba, mora obvezno vsebovati naslednje
vsebinske elemente:
– analizo razvojnih možnosti in sposobnosti investitorja,
– prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene
finančne konstrukcije, iz katere so razvidna tveganja, ki bi
jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
– opredelitev in ocena prihrankov energije,
– finančno in ekonomsko oceno projekta v obliki investicijskega programa in analize stroškov in koristi v skladu s
priročnikom za izdelavo analize stroškov in koristi,
– časovni načrt izvedbe.
Dokumentacija iz prejšnjega odstavka mora biti pripravljena v skladu s členi Uredbe o enotni metodologiji
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ, ki opredeljujejo vsebino investicijskega programa.
8. Rok in način oddaje vloge o zainteresiranosti:
vloge o zainteresiranosti za izvedbo predmeta javnega
poziva oddajo zainteresirane osebe v zaprti ovojnici na
naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec, s pripisom v levem spodnjem delu
ovojnice: »Ne odpiraj, VLOGA JZP – Energetska prenova in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v
Dravski in Mislinjski dolini«.
Rok za oddajo vlog o zainteresiranosti je 19. 9. 2016,
najkasneje do 12. ure, v sprejemni pisarni Mestne občine
Slovenj Gradec.
9. Pristojnost dajanja informacij o javnem pozivu:
pristojni osebi za dajanje informacije: Martin Harnik za
finančno tehnična vprašanja in Vesna Kozlar za vprašanja javno-zasebnega partnerstva. Vsa vprašanja postavljajo zainteresirane osebe pisno po pošti ali na e-naslov: info@slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

56 / 26. 8. 2016 /

Stran

1907

Objave po Zakonu
o gospodarskih zbornicah
Ob-2816/16
Na podlagi 10. člena Zakona o gospodarskih zbornicah – ZGZ (Uradni list RS, št. 60/06, 110/09 in 77/11,
s spremembami in dopolnitvami) podjetje Unija d.d., Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani, Republika
Slovenija, sklicuje
ustanovno skupščino
Zbornice za izobraževanje podjetnikov Unija
ki bo dne 29. 8. 2016 ob 7. uri, na naslovu: Tržaška
cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani.
Ustanovne skupščine se lahko udeleži vsaka oseba, ki je lahko v skladu z ZGZ in predlogom Statuta član
zbornice, in sicer pravne in fizične osebe, s sedežem
ali krajem dejanskega opravljanja dejavnosti v Evropski
uniji.

Dnevni red:
1. Pozdravni govor.
2. Predstavitev namena in ciljev ustanovitve Zbornice za izobraževanje podjetnikov Unija.
3. Obravnava in sprejem statuta zbornice.
4. Volitve organov zbornice.
5. Sprejem programa dela in finančnega načrta
zbornice.
6. Določitev višine članarine zbornice.
7. Določitev poslovnega naslova.
Pravico udeležbe na ustanovni skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tiste osebe, ki
bodo do vključno 27. 8. 2016 prijavili svojo udeležbo na
elektronski naslov: miran.pikovnik@unija.com.
Predstavnik za ustanovitev Zbornice za izobraževanje podjetnikov Unija: Unija d.d., Miroslav Pikovnik.
Unija d.d.
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Objave sodišč
Izvršbe
0293 VL 160066/2015

Os-2773/16

Okrajno sodišče v Krškem, v izvršilni zadevi upnika
Darka Drobež, Gorenje Vrhpolje 84, Šentjernej, proti
dolžnici Barbari Jordan, Hmeljska cesta 9, Kostanjevica
na Krki, zaradi izterjave 4.000,00 EUR s pp, odreja izbris objave rubeža nepremičnine po sodnem izvršitelju
Trifunović Nikoli iz Novega mesta, to je: stanovanje št. 1,
v 1. nadstropju stanovanjske stavbe št. 887, v bruto in
neto izmeri 61 m2, stoječe na parcelni številki *356 in
1438/4, katastrske občine 1331-Kostanjevica.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 27. 7. 2016

zoper toženo stranko: Neznani in neznano kje bivajoči
dediči po pok. Juriju Štefaniču, Podklanec 20, Vinica,
zaradi ugotovitve lastninske pravice pcto 300,00 €, v
smislu člena 82 Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 4. julija 2016 postavilo začasnega
zastopnika Neznanim in neznano kje živečim dedičem
po pok. Juriju Štefaniču, Podklanec 20, Vinica.
Začasni zastopnik je Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene
stranke Neznane in neznano kje živeče dediče po pok.
Juriju Štefaniču do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči,
da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 4. 7. 2016
2673 I 853/2012

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
IV P 250/2015

Os-2398/16

Okrožno sodišče v Celju je v zadevi pod opr. št.
IV P 250/2015, sklenilo:
Toženi stranki Seadu Haliloviću se postavi začasna
zastopnica odvetnica Stanka Hribar, Ulica XIV. divizije
12, Celje.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v
postopku, dokler tožena stranka oziroma njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler center za
socialno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 5. 2016
N 43/2016

Os-2718/16

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Vlasta Gregorc in 2. Luka Štante, oba
stanujoča Bezenškovo Bukovje 5, Frankolovo, ki ju zastopa odv. Barica Zidar iz Celja, zoper nasprotna udeleženca: 1. Alojzij Eler, Cesta v Šmartno 20, Vojnik in 2. Franc
NN, neznanega bivališča, zaradi razdelitve solastnine, na
podlagi 84. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku –
ZNP, drugemu nasprotnemu udeležencu dne 13. 7. 2016
postavljen začasni zastopnik Igor Virant, odvetnik v Žalcu,
ki bo zastopal drugega nasprotnega udeleženca v tem
postopku, dokler ta ali njegov pooblaščenec ne nastopi
sam pred sodiščem ali pristojni center za socialno delo
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 13. 7. 2016
P 75/2016

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Javni jamstveni in preživninski sklad Republike
Slovenije, Kotnikova ulica 28, Ljubljana – dostava, proti
dolžniku Albinu Prusnik, Ruska ulica 6, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave nadomestila preživnine, sklenilo:
Dolžniku Albinu Prusniku, neznanega prebivališča,
se v izvršilni zadevi pod opr. št. I 853/2012 postavi začasni
zastopnik, odvetnik Matjaž Kušar, Ježica 27, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi zastopal
dolžnika od dneva postavitve dalje, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2016
Dn 144545/2015

Os-2182/16

Okrajno sodišče v Murski Soboti je v zemljiškoknjižni zadevi dne 11. 5. 2016 sklenilo:
Nasprotni udeleženki Maria Karlatec Bangerter,
Konc 3, Rimske Toplice, sedaj neznanega prebivališča v
Švici, se v predmetni zemljiškoknjižni zadevi na podlagi
4. točke drugega odstavka 2. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku – ZNP in z drugim odstavkom 120. člena
Zakona o zemljiški knjigi – ZZK-1 postavlja začasni zastopnik odvetnik Katalinič Daniel iz Murske Sobote, ki bo
nasprotno udeleženko v tem postopku zastopal vse do
takrat, dokler nasprotna udeleženka ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 5. 2016

Oklici dedičem

Os-2730/16

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke: 1. Kristina Mihelič, Trdinova ulica 5c, Novo mesto,
2. Makarij Mihelič, Pod Srobotnikom 39a, Straža pri
Novem mestu in 3. Marijan Mihelič, Kurirska steza 1, Črnomelj, ki jih zastopa Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju,

Os-2628/16

D 251/2016

Os-2729/16

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnem Ivanu Intiharju (tudi Johannu Inticharju), rojenem dne 25. 3. 1871, poročenem,
umrlem 21. 10. 1944, nazadnje stanujočem v Celju.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Po sodišču znanih podatkih zapustnik oporoke ni
napravil. Zapustil je vdovo Mario Intichar, rojeno 2. 2.
1877 in potomce Josefa Inticharja (roj. 15. 9. 1901),
Margarethe Welenschek (roj. 17. 10. 1902), Franza Inticharja (roj. 27. 5. 1905), Anno Smodila (roj. 2. 10. 1907),
Matthiasa Inticharja (roj. 8. 9. 1909), Aloisio Intichar (roj.
8. 6. 19011), Johanna Inticharja (roj. 22. 5. 1914), Christino Intichar (roj. 12. 7. 1918) in Antona Inticharja (roj.
3. 3. 1921), vendar pa sodišče s preostalimi njihovimi
podatki ne razpolaga.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo
priglasili, bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 7. 2016
D 110/2016

Os-2740/16

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pok. Mariji Ferkulj, rojeni Ferkulj, hčerki Franca, roj.
18. 12. 1929, upokojenki, državljanki Republike Slovenije, nazadnje stanujoči Kolenča vas 6, Struge, umrli
14. 3. 2016 na Vidmu.
Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugotovilo, da bi v poštev za dedovanje po zapustnici prišla tudi
otroka pred zap. umrlega brata Ferkulj Jožeta, to sta
Ferkulj Marko in Ferkulj Peter, ki naj bi po informacijah
dedičev živela na neznanem naslovu v Kanadi.
Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva
oba zap. nečaka, da se priglasita sodišču v enem letu
od objave oklica v Uradnem listu Republike Slovenije,
na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski
tukajšnjega sodišča ter uveljavljata svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo
zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z
Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 27. 7. 2016
D 122/2016

Os-2220/16

Rosa Memon, roj. 25. 12. 1922, stanujoča Francovec 404, Trst, Italija, je dne 31. 7. 2013 umrla in ni
zapustila oporoke.
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 6. 4. 2016
II D 191/2011

Os-2640/16

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Hivzu Konič, rojen 10. 10.
1931, umrl 21. 7. 2010, nazadnje stanujoč Ulica Iga
Grudna 9, Ljubljana, državljan Republike Slovenije.
Zapustnik je bil ob smrti poročen z Milko Konič.
Zapustnikova sestra Mina Konič je že pokojna in je zapustila sina, zapustnikovega nečaka Irfana Bahiča. Tudi
zapustnikov brat Asim Konić je že pokojni, zapustil pa

Št.

56 / 26. 8. 2016 /

Stran

1909

je otroka, zapustnikova nečaka Zaima Konića in Eniso
Pozun (Ines Požun). Z drugimi podatki o dedičih zapustnika sodišče ne razpolaga.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva dediče drugega dednega reda (starše zapustnika, zapustnikove brate in sestre ter njihove potomce) ter vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
po zapustniku, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2016
D 153/2016

Os-2659/16

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne
14. 4. 2016 umrlem Dolenc Brunoslavu Brunu, roj 20. 9.
1935, nazadnje stanujočem na Bledu, Za Žago št. 1.
Vsi zakoniti dediči niso znani. Zato se jih poziva, da v
roku enega leta od objave tega oklica uveljavljajo dedno
pravico.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 8. 7. 2016
D 155/2016

Os-2660/16

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne
15. 4. 2016 umrlem Črnko Štefanu, roj. 20. 7. 1961,
nazadnje stanujočem na Bledu, Kolodvorska cesta 48.
Zakoniti dediči v drugem in tretjem dednem redu niso
znani. Zato lahko v roku enega leta od objave tega oklica uveljavljajo dedno pravico.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 8. 7. 2016

Oklici o začetku postopka odvzema
premoženja nezakonitega izvora
P 1758/2016

Os-2824/16

1. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 17. 8. 2016
prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko P 1758/2016-V. Predmet tožbe je odvzem premoženja nezakonitega izvora.
Primarno se zahteva ugotovitev, da je nepremičnina, posamezni del številka 5 v stavbi št. 241, k.o. 677 –
Zgornje Radvanje (ID 5601745), ki v naravi predstavlja
stanovanje v izmeri 76,6 m2 na naslovu Pohorska 31,
Maribor, last Franca Kanglerja do ½ in Maše Kangler
do ½, in drugo premoženje Franca Kanglerja v vrednosti
1.252,07 EUR, premoženja nezakonitega izvora.
V 2. točki primarnega tožbenega zahtevka se predlaga, da se navedeno nepremično premoženje toženima strankama odvzame in s pravnomočnostjo sodbe
postane last Republike Slovenije.
V 3. točki primarnega tožbenega zahtevka se predlaga, da se Francu Kanglerju naloži plačilo v korist
tožeče stranke v višini 1.252,07 EUR z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva vložitve tožbe dalje.
V podrejenem tožbenem zahtevku se v 1. točki predlaga ugotovitev, da je nepremično premoženje:
– posamezni del številka 5 v stavbi št. 241, k.o. 677
– Zgornje Radvanje (ID 5601745), ki v naravi predstavlja
stanovanje v izmeri 76,6 m2 na naslovu Pohorska 31,
Maribor, last Franca Kanglerja do ½,
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– parceli številka 214/0 in 215/0, k.o. 623 – Zgornji
Slemen (ID 1460053 in ID 493962), last Franca Kanglerja do celote,
– parceli številka 122/1 in 122/2, k.o. 686 – Zimica
(ID 5112887 in ID 3938008), last Franca Kanglerja do
celote, in še drugo premoženje Franca Kanglerja v vrednosti 48.666,07 EUR, premoženje nezakonitega izvora.
V 2. točki podrejenega tožbenega zahtevka se predlaga, da se navedeno nepremično premoženje toženi
stranki odvzame in s pravnomočnostjo sodbe postane
last Republike Slovenije.
V 3. točki podrejenega zahtevka se predlaga, da se
Francu Kanglerju naloži plačilo v korist tožeče stranke v
višini 48.666,07 EUR z zakonitimi zamudnimi obrestmi
od dneva vložitve tožbe dalje.
2. Tožena stranka: 1. Franc Kangler, Pohorska 31,
Maribor, 2. Maša Kangler, Pohorska 31, Maribor.
3. Sodišče je dne 18. 8. 2016 izdalo sklep o začasnem zavarovanju premoženja z začasno odredbo,
katerega izrek se glasi:
»I. Prvo toženi stranki Francu Kanglerju se prepove
odtujiti in obremeniti nepremičnine:
– posamezni del številka 5 v stavbi št. 241, k.o. 677
– Zgornje Radvanje (ID 5601745), ki v naravi predstavlja
stanovanje v izmeri 76,6 m2 na naslovu Pohorska 31,
Maribor, last Franca Kanglerja do ½,
– parceli številka 214/0 in 215/0, k.o. 623 – Zgornji
Slemen (ID 1460053 in ID 493962), last Franca Kanglerja do celote,
– parceli številka 122/1 in 122/2, k.o. 686 – Zimica
(ID 5112887 in ID 3938008), last Franca Kanglerja do
celote.
II. Drugo toženi stranki Maši Kangler se prepove
odtujiti in obremeniti nepremičnine:
– posamezni del številka 5 v stavbi št. 241, k.o. 677
– Zgornje Radvanje (ID 5601745), ki v naravi predstavlja
stanovanje v izmeri 76,6 m2 na naslovu Pohorska 31,
Maribor, last Maše Kangler do ½.
III. Ta odredba se vpiše v zemljiški knjigi.
IV. Ta odredba velja do pravnomočne odločitve v
tem pravdnem postopku.
V. Ugovor zoper ta sklep ne zadrži izvršitve sklepa.«
4. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem
premoženju kakšne pravice, in ki v času pridobitve teh
pravic niso vedele ali niso mogle vedeti, da je bilo 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 (Zakon o pravdnem postopku, Uradni list RS, št. 26/99 do
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48/15, ZPP) 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 izpodbijati 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
odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena
ZOPNI, in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja ali pravice do ločenega
poplačila izvzetega premoženja, predlagajo Državnemu
pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja,
razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi
mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (peti odstavek 33. člena ZOPNI).
Dan objave oklica: 26. 8. 2016.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 8. 2016

Kolektivni delovni spori
X Pd 41/2016

Os-2831/16

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi
52. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) obvešča vse zainteresirane stranke,
da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljema: 1. Dejan Zofič, Cirnik 25, Jesenice na Dolenjskem in
2. Marko Valek, Koritno 14, Jesenice na Dolenjskem ter
nasprotnim udeležencem: Volilna komisija pri Komunali
Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, Brežice.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo
možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v
sporu lahko prijavijo ves čas postopka s pisno vlogo ali
na naroku.
Narok za glavno obravnavo je razpisan na dan
8. 9. 2016 ob 9. uri, v sobi št. 206, II. nadstropje levo
Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Zunanjega
oddelka v Brežicah.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 18. 8. 2016.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2016
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Preklici

Zavarovalne police preklicujejo
Cvek Kristjan s.p., "Napoleon" zavarovalno zastopanje, številke zavarovalnih ponudb: Adriatic Slovenica
d.d. 78500001603. Ob-2820/16
Dežman Nataša, Garibaldijeva ulica 12, Postojna,
zavarovalno polico, št. 50500045789, izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica. gny-336922
MK2009, zavarovalno zastopanje d.n.o., številke
zavarovalnih ponudb: Generali d.d. 833900497870;
Prva Osebna d.d. 40703981; Wienerstädtische Zav.
110000327648. Ob-2819/16

Spričevala preklicujejo
Prebil Andrej, Medenska cesta 24b, Ljubljana, diplomo št. 8089, izdala Univerza v Ljubljani, Ekonomska
fakulteta, leto izdaje 1999. gnn-336908
Tomšič Žiga, Center 61, Črna na Koroškem, indeks,
št. 71060924, izdala Univerza v Ljubljani, Biotehniška
fakulteta, leto izdaje 2006/2007. gnx-336923

Drugo preklicujejo
»JURE« PREVOZI IN TRGOVINA V TRANZITU,
JURJEVEC IVAN S.P., Varpolje 18, Rečica ob Savinji,
izvod licence, št. 11840/001, za vozilo reg. št. CE K771M,
veljavnost do 14. 12. 2017. gnd-336918
Benčič Tomi, Glavarjeva ul. 45, Ljubljana, študentsko
izkaznico, št. 09995173, izdala Univerza v Ljubljani, FPP.
gni-336913
Benko Edo, Strunjan 34/A, Portorož - Portorose, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500015928001, izdal
Cetis Celje d.d. gnb-336920
BOGOMIR SAJKO S.P., Slape 19, Ptujska Gora,
potrdili za voznike tujce, št. 011825/AD52-2-3053/2015,
011825/AD52-3-1604/2015, izdani na ime Dragan Veličković. gnw-336924
BOGOMIR SAJKO S.P., Slape 19, Ptujska Gora, potrdili za voznike tujce, št. 011825/SŠD52-2-2298/2014, izdano
na ime Slaviša Veljković, št. 011825/SŠD52-2-4490/2013,
izdano na ime Milenko Maksimović. gnv-336925
BOGOMIR SAJKO S.P., Slape 19, Ptujska Gora, potrdili za voznike tujce, št. 011825/SŠD52-2-2922/2013, izdano
na ime Zoran Radovanović, št. 011825/AC52-2-1628/2013,
izdano na ime Stojan Krsmanović. gnu-336926
BOGOMIR SAJKO S.P., Slape 19, Ptujska Gora, potrdili za voznike tujce, št. 011825/AD52-3-1327/2013, izdano
na ime Yuriy Luzhytskyy, št. 011825/AD52-2-1327/2013,
izdano na ime Yaroslav Koshyl. gnt-336927
BOGOMIR SAJKO S.P., Slape 19, Ptujska Gora, potrdili za voznike tujce, št. 011825/AD52-2-456/2013, izdano
na ime Dragan Veličković, št. 011825/AD52-3-8166/2012,
izdano na ime Jovica Aleksić. gns-336928
BOGOMIR SAJKO S.P., Slape 19, Ptujska Gora, potrdili
za voznike tujce, št. 011825/SŠD52-17-7861/2012, izdano

na ime Yaroslav Koshyl, št. 011825/SŠD52-15-7861/2012,
izdano na ime Mykola Balla. gnr-336929
BOGOMIR SAJKO S.P., Slape 19, Ptujska Gora, potrdili za voznike tujce, št. 011825/SŠD52-12-7861/2012, izdano na ime Roman Shtybel, št. 011825/SŠD52-7-7861/2012,
izdano na ime Nikodin Pajić. gnq-336930
BOGOMIR SAJKO S.P., Slape 19, Ptujska Gora, potrdili za voznike tujce, št. 011825/SŠD52-5-7861/2012, izdano
na ime Radenko Ačimović, št. 011825/SŠD52-2-7861/2012,
izdano na ime Jovica Aleksić. gnp-336931
Brunšek Urška, Andraž nad Polzelo 113, Polzela, študentsko izkaznico, št. 01099121, izdano na ime Urška Blagotinšek, izdala Univerza v Ljubljani. gnf-336941
Črnigoj Mojca, Jezerska cesta 120a, Kranj, študentsko izkaznico, št. 24940019, izdala UL FRI. gnc-336919
Daris Marko, Sojerjeva 8, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 24014092, izdala Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za računalništvo in informatiko. gnh-336939
Gačnik Matevž, Igriška ulica 27a, Radomlje, študentsko izkaznico, št. 24950319, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnj-336912
GP Lugariček d.o.o., Cesta na Ostrožno 12, Celje,
izvod licence, št. GE006518/05462/003, za tovorno vozilo,
reg. št. CE-79-00A, veljavnost do 22. 1. 2019. gnl-336910
Ilić Maja, Dobeno 28, Mengeš, študentsko izkaznico,
št. 18031425, izdala Filozofska fakulteta. gnk-336911
Javornik Anže, Dragomelj 150, Domžale, študentsko
izkaznico, št. 63010047, izdala Univerza v Ljubljani, FRI.
gnj-336937
Kos Mojca, Komen 96a, Komen, študentsko izkaznico, št. 18040190, izdala Univerza v Ljubljani, Filozofska
fakulteta. gnk-336936
Kovačević Almir, Ulica Dušana Kvedra 33, Šentjur,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500021752013, izdal
Cetis Celje d.d. gng-336940
Kunej Janez, Pecelj 3, Buče, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500013058001, izdal Cetis Celje d.d.
gnl-336935
LOGMAS TRANSPORT d.o.o., Mednarodni prehod
1, Šempeter pri Gorici, potrdilo za voznike tujce, izdano na
ime Salkić Senahid, št. 011441/BGD47-3-6318/2012, veljavnost od 17. 11. 2001 do 17. 11. 2017, izdajatelj Obrtna
zbornica Slovenije, leto izdaje 2012. gng-336915
LOGMAS TRANSPORT d.o.o., Mednarodni prehod
1, Šempeter pri Gorici, potrdilo za voznike tujce, izdano na
ime Mlađenović Vladislav, št. 011441/SŠD47-2-2862/2015,
veljavnost od 27. 7. 2015 do 26. 8. 2015, izdajatelj Obrtna
zbornica Slovenije, leto izdaje 2015. gnf-336916
LOGMAS TRANSPORT d.o.o., Mednarodni prehod
1, Šempeter pri Gorici, licenco skupnosti, št. 011441/009,
za vozilo reg. št. GO CL-876. gne-336917
MANJGAFIC TRANSPORT d.o.o., Črtomirova ulica 11,
Maribor, izvod licence za vozilo, št. GE007678/07271/001,
veljavnost od 30. 9. 2015 do 30. 9. 2020, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gni-336938
Miljević Dajana, Ulica Jožeta Šavriča 27, Dobova,
študentsko izkaznico, št. 31100160, izdala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo. gno-336932
NI - AL d.o.o., Središka ulica 4, Ljubljana, izvod licence, št. G007835/07345/001, za vozilo Škoda Rapid
1.4 TDI, reg. št. LJ 588-SG, veljavnost do 13. 1. 2021.
gne-336942
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Perko Florjan, Kal 6, Zagradec, študentsko izkaznico,
št. 63990115, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gno-336907
Pirnat Martin, Prešernova ul. 4, Radovljica, potrdilo o
uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti
za odgovorno osebo, št. 610045, izdajatelj Ministrstvo za
promet, leto izdaje 1999. gnm-336934
Požar Andrej, Podlehnik 5/h, Podlehnik, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500006393000, izdal Cetis
Celje d.d. gnm-336909
Raspor Sara, Neubergerjeva 13, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 37120039, izdala Univerza v Ljubljani.
gnn-336933

Stanonik Martina, Vincarje 26, Škofja Loka,
certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji sekač,
št. 6230.002.4.1-078-2012-90827/6230.002.4.1, izdano na ime Slaviša Milinković, izdajatelj Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, leto izdaje 2012.
gnz-336921
TAHO CENTER, ANDREJ VODENIK s.p., Kidričeva ulica 25, Celje, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500034999000, za voznika Srečka Petauer, izdal
Cetis Celje d.d. gnh-336914
Zagajšek Uroš, Kolškova ulica 6, Celje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500037607000, izdal Cetis Celje
d.d. gnd-336943

VSEBINA
Javni razpisi

1891

Razpisi delovnih mest

1903

Druge objave

1906

Objave po Zakonu
o gospodarskih zbornicah

1907

Objave sodišč
Izvršbe
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici o začetku postopka odvzema premoženja
nezakonitega izvora
Kolektivni delovni spori

1908
1908
1908
1908

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1911
1911
1911
1911

1909
1910
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