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Javni razpisi

Št. 4110-92/2016/9 Ob-2874/16

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni 
list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 
15/03 – ZOPA; v nadaljevanju: Zakon), 4. člena Pra-
vilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev 
letnega programa športa (Uradni list RS, št. 95/99 in 
11/06) in Letnega programa športa v Republiki Sloveniji 
za leto 2016, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije 
na svoji 69. redni seji 7. 1. 2016, objavlja Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport

popravek
javnega razpisa za sofinanciranje investicij  

v posodabljanje športnih objektov in vgrajene 
športne opreme v letu 2016

1. V 5. točki javnega razpisa se doda drugi odsta-
vek, ki se glasi:

»Ne glede na prejšnji odstavek bo v primeru, da 
zaradi Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in 
občinskih proračunov za leto 2016, ministrstvo ne bo 
moglo sredstev zagotoviti v letu 2016, le-ta zagotovilo 
v letu 2017.«

2. V 6. točki javnega razpisa se doda novi drugi 
odstavek, ki se glasi:

»V primeru, da zaradi Pravilnika o zaključku izvrše-
vanja državnega in občinskih proračunov za leto 2016 
ministrstvo obveznosti ne bo moglo prevzeti v letu 2016, 
bodo prijavitelji e-račune predložili v decembru 2016, 
izplačila pa bodo izvršena v januarju 2017.«

3. Dosedanji drugi odstavek 6. točke javnega razpi-
sa postane tretji odstavek.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 Ob-2868/16

Obvestilo

Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o ure-
sničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 
20/11 in 111/13), prvega odstavka 11. člena Zakona 
o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF 
in 19/14 – odl. US), drugega odstavka 27. člena, Pra-
vilnika o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in 
merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja po-
godb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izva-
janjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne 
agencije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/11 
in 62/12), Slovenski filmski center, javna agencija Re-

publike Slovenije objavlja naslednje javne razpise (v 
nadaljevanju: razpis):

– javni razpis za sofinanciranje realizacije študij-
skih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 
2016/17.

Besedila razpisov bodo objavljena na spletnem me-
stu agencije Slovenskega filmskega centra, javne agen-
cije Republike Slovenije: www.film-center.si, v zavihku 
javni natečaji od 2. 9. 2016 dalje.

Slovenski filmski center,
javna agencija Republike Slovenije

Št. 4102-2/2016-63 Ob-2905/16

Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, 
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regional-
ni 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; v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), 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 (ULRS 
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), drugih delegiranih 
in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu 
s 149. in 150. členom Uredbe 1030/2013/EU, Uredbe 
(EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki 
se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi 
Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 
z dne 26. 10. 2012, str. 1), 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 in 90/14), Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo (14/13 popr.), 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 
– ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov Repu-
blike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 
št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 
(DP2016), (Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 
in 3/13), Uredbe o postopku, merilih, in načinih dode-
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ljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov 
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe 
o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Repu-
bliki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za 
cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, 
št. 29/15 in 36/16), Partnerskega sporazuma med Slo-
venijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, CCI 
2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativ-
nega programa za izvajanje Evropske kohezijske politi-
ke v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, 
z dne 11. 12. 2014, Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – 
popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS 
in 57/12), Resolucije o nacionalnem programu social-
nega varstva za obdobje 2013–2020 (Uradni list RS, 
št. 39/13) in Odločitve o podpori št. 9-1/3/MDDSZ/0 
za Javni razpis za sofinanciranje projektov večgene-
racijskih centrov (št. dokumenta: 3032-80/2016/11), ki 
je bila dne 31. 8. 2016 izdana s strani Službe Vlade 
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko v vlogi organa upravljanja Republika Slovenija, 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: 
ministrstvo) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov  
večgeneracijskih centrov

Javni razpis za sofinanciranje projektov večgene-
racijskih centrov (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se 
izvaja v okviru 9. prednostne osi »Socialna vključenost 
in zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1 prednostne 
naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem 
enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljša-
nje zaposljivosti«, specifičnega cilja 9.1.3 »Prepreče-
vanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost 
in zmanjševanje neenakosti v zdravju« Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v ob-
dobju 2014–2020. Javni razpis se bo izvajal kot instru-
ment javni razpis za izbor operacij. Operacijo v okviru 
tega javnega razpisa predstavlja projekt izbranega pri-
javitelja.

Izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so 
uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

1 Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika 
Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljub ljana 
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov 

večgeneracijskih centrov (v nadaljnjem besedilu: VGC), 
ki bodo ponujali različne preventivne programe (vsebine 
in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posame-
znim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim 
skupinam. Namen preventivnih programov je zagota-
vljanje dostopnosti in pluralizacija storitev namenjenih 
različnim ciljnim skupinam.

Opredelitev VGC: VGC predstavlja osrednji prostor 
zbiranja v lokalnem okolju, njegov namen pa je druženje, 
ohranjanje oziroma širjenje socialne mreže in zadovolje-
vanje potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih 
članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših in drugih 
ranljivih skupin. Dejavnosti VGC so preventivne narave 
in so namenjene socialnemu vključevanju ranljivih druž-
benih skupin oziroma preprečevanju zdrsa v socialno 
izključenost. V okviru VGC se izvajajo številne dejavnosti, 
s poudarkom na socialnem vključevanju, izobraževanju 
ter medkulturnem in medgeneracijskem povezovanju. 
Vključitev uporabnikov je prostovoljna in brezplačna.

Ciljne skupine, ki jih v okviru tega javnega razpisa 
obravnavamo kot ranljive skupine, so navedene v po-
glavju 5 tega javnega razpisa.

3 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je vzpostavitev mreže pred-

vidoma 15 VGC po Sloveniji, in sicer predvidoma 5 v za-
hodni kohezijski regiji in predvidoma 10 v vzhodni kohe-
zijski regiji1, pri čemer se predvideva da bo vsaj polovica 
(50 %) podprtih VGC-jev ohranila delovanje še najmanj 
6 mesecev po zaključku sofinaciranja projektov. VGC 
bodo izvajali preventivne programe, namenjene ciljnim 
skupinam iz poglavja 5 tega javnega razpisa. Namen 
javnega razpisa je tudi povezati različne organizacije, ki 
bi v okviru tega javnega razpisa nastopale kot projektni 
partnerji z enotnim projektom, s katerim bi pokrili čim 
širše območje znotraj geografske enote.2

1 Slovenija je v novem programskem obdobju po letu 
2014 na ravni NUTS 2 (The Nomenclature of Territorial 
Units for Statistics, t. i. NUTS, je skupna evropska stati-
stična klasifikacija teritorialnih enot, kot sledi iz Uredbe ES 
št. 1059/2003) razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer 
na bolj razvito kohezijsko regijo zahodna Slovenija (v na-
daljevanju KRZS) in manj razvito kohezijsko regijo vzhodna 
Slovenija (v nadaljevanju KRVS).

KRZS sestavljajo 4 statistične regije (Osrednjesloven-
ska, Gorenjska, Goriška in Obalno-Kraška).

KRVS sestavlja 8 statističnih regij (Pomurska, Podra-
vska, Savinjska, Zasavska, Koroška, Posavska, Jugovzho-
dna Slovenija in Primorsko-Notranjska).

2 Geografske enote so prikazane na sliki 1 v poglavju 
13 tega javnega razpisa, seznam razvrstitve občin v posa-
mezne geografske enote pa najdete v dokumentu »Razvr-
stitev občin v posamezne geografske enote«, ki je objavljen 
na spletni strani ministrstva www.mddsz.gov.si. V okviru 
tega javnega razpisa smo v osnovi upoštevali razdelitev 
NUTS 12, pri čemer smo dve statistični regiji razdelili na dva 
dela, in sicer Podravsko in Savinjsko statistično regijo. Ti 
statistični regiji smo razdelili na dva dela, ker tukaj zaznava-
mo visoko stopnjo tveganja revščine, regiji sta razmeroma 
veliki in imata veliko število prebivalcev.

V okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirani 
projekti, ki bodo na širšem območju prepoznali potrebe 
posameznih ranljivih ciljnih skupin ter jim ponudili ustre-
zne vsebine in aktivnosti. Storitve VGC bodo morale biti 
za uporabnike brezplačne in na razpolago skozi celotno 
obdobje izvajanja projektov.

Za potrebe izvajanja prijavljenega projekta bo mini-
strstvo vsakemu izbranemu VGC dodelilo v uporabo eno 
vozilo za prevoz več oseb.3

3 Ministrstvo bo izvedlo javno naročilo za dobavo avto-
mobilov ter jih s posebno pogodbo dodelilo vsakemu izbra-
nemu VGC. V pogodbi bodo določeni tudi pogoji uporabe 
avtomobila.

4 Obvezne in izbirne vsebine
Prijavitelj mora v VGC obvezno zagotavljati in izva-

jati sledeče vsebine:
1. Neformalno druženje in srečevanje, ki ni vsebin-

sko določeno in ciljnim skupinam predstavlja ustvarjanje 
in/ali vzdrževanje socialne mreže.

2. Informiranje uporabnikov. VGC mora delovati 
kot informacijsko središče, kar pomeni, da mora upo-
rabnikom posredovati tudi informacije o razpoložljivih 
storitvah s področja preprečevanja, obvladovanja in od-
pravljanja socialnih stisk in težav.

3. Vse navedene obvezne vsebine:
a) vsebine, namenjene krepitvi socialne vključeno-

sti, opolnomočenju ter razvijanju socialnih, zdravstvenih, 
kulturnih in finančnih kompetenc;

b) vsebine, namenjene starejšim (npr. razvijanju po-
tencialov starejših, neformalni oskrbi, kakovostno in ak-
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tivno staranje, zagovorništvo, vseživljenjsko učenje, pre-
našanje znanj, tradicij in vrednot na mlajše generacije);

c) vsebine za lažje socialno vključevanje otrok in 
mladih s posebnimi potrebami;

d) vsebine, namenjene krepitvi starševskih kompe-
tenc in socialnih veščin;

e) izvajanje počitniških aktivnosti za otroke, organi-
zirano občasno varstvo otrok;

f) vsebine, namenjene lažjemu usklajevanju po-
klicnega ter družinskega oziroma zasebnega življenja;

g) organizacija in vodenje skupin za samopomoč;
h) izobraževalne in praktične delavnice (npr. delav-

nice za dvig zdravstvene pismenosti, delavnice predsta-
vitve različnih kultur, kuharske delavnice);

i) vsebine za razvoj pismenosti (npr. ustvarjalne 
delavnice branja in pisanja, delavnice razvoja besedne-
ga zaklada, ustvarjalne delavnice ilustriranja, delavnice 
razvoja digitalne pismenosti).

4. Izmed spodaj navedenih izbirnih vsebin izbere 
najmanj dve vsebini:

a) vsebine, namenjene integraciji migrantskih in 
begunskih družin, zlasti otrok in mladostnikov;

b) vsebine, namenjene krepitvi socialne vključenosti 
romskih družin, zlasti otrok in mladostnikov;

c) vsebine, za izboljšanje komunikacije in kakovosti 
družinskega življenja;

d) vsebine s področja nasilja v družini;
e) različne dejavnosti za družine in posameznike;
f) vsebine, namenjene invalidom.
Obvezne vsebine pod točko 1 in 2 (neformalno dru-

ženje in srečevanje ter informiranje uporabnikov) morajo 
biti uporabnikom na voljo preko celega koledarskega 
leta, skozi celotno obdobje izvajanja projekta, najmanj 
5x na teden, v skupnem seštevku vsaj 50 ur tedensko, 
in sicer med 6. in 22. uro.

V okviru vsebin pod točko 3 in 4 morajo le-te biti 
opravljene vsaj 4 ure na dan, najmanj 5 x na teden. To 
pomeni, da skupno število ur izvajanja vsebin iz točke 3 
in 4 tedensko znaša 20 ur. Na izvedeno vsebino mora 
biti prisotnih vsaj šest udeležencev.

Vsi izvajalci vsebin morajo imeti ustrezna znanja 
s področja izvajanja vsebin. Ministrstvo ima pravico, da 
to kadarkoli preveri.

Če se med izvajanjem projekta pokaže potreba po 
vsebinah iz 4. točke, pa jih prijavitelj ob prijavi ni izbral, 
lahko prijavitelj naknadno ministrstvu posreduje prošnjo 
za odobritev izvajanja teh vsebin, pri čemer jih lahko 
izvaja v okviru sredstev za izvajanje vsebin (poglavje 
11.5 C), višina zaprošenih sredstev pa se pri tem ne sme 
spreminjati. O odobritvi prošnje odloči skrbnik/skrbnica 
pogodbe s strani ministrstva. Morebitne spremembe se 
bodo uredile z aneksom k pogodbi.

5 Cilji in ciljne skupine
Ključni cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki 

bodo nudili vsebine ciljnim skupinam tega javnega raz-
pisa in na ta način prispevali k dvigu kakovosti življenja 
ter preprečevali zdrs v socialno izključenost in revščino.

Specifični cilji:
– poskrbeti za integracijo ranljivih ciljnih skupin in 

preprečiti socialno izključenost;
– ciljnim skupinam ponuditi dostopne, raznolike in 

kakovostne programe (vsebine, aktivnosti), ki bodo pre-
ventivno zastavljeni in bodo preprečevali zdrs v socialno 
izključenost;

– opolnomočiti ranljive ciljne skupine;
– vzpostaviti informacijski center (kjer bodo na voljo 

vse informacije o dejavnostih, ki jih pokriva VGC ter te-
matikah in ponudbi v lokalnem okolju, ki so pomembne 
za ciljne skupine);

– okrepiti povezovanje javnih institucij, nevladnih 
organizacij, socialnih podjetij, občin v posamezni geo-
grafski enoti idr.

Ciljne skupine:
VGC mora v okviru projekta ponuditi vsebine/aktiv-

nosti vsaj šestim (od devetih) spodaj navedenih ciljnih 
skupin. Obvezno mora ponuditi vsebine/aktivnosti prvi, 
drugi in tretji navedeni ciljni skupini:

1. družine/osebe z nizko delovno intenzivnostjo,
2. osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno 

izključenost,
3. starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij,
4. družine, v katerih so bile zaznane slabe starše-

vske kompetence,
5. otroci in mladi s posebnimi potrebami,
6. migrantski in begunski posamezniki in družine, 

zlasti otroci in mladi iz teh družin,
7. romske družine, zlasti otroci in mladi iz teh dru-

žin,
8. enostarševske družine,
9. invalidi.
6 Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javnem razpisu mora prijavitelj kandidirati sku-

paj z vsaj enim projektnim partnerjem, vendar projektno 
partnerstvo lahko sestavljajo največ štiri pravne osebe 
(prijavitelj in največ trije projektni partnerji). Namen pro-
jektnega partnerstva je, da prijavitelj in projektni partnerji 
s programom pokrijejo čim širše teritorialno območje. 
Projektni partnerji morajo biti iz iste geografske enote 
kot je sedež VGC, vendar morajo delovati in izvajati 
vsebine v občini izven sedeža VGC (glej sliko 1 v po-
glavju 13).

Pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom podpiše 
zgolj prijavitelj. Prijavitelj z vsakim projektnim partner-
jem posebej podpiše partnerski sporazum, v katerem 
podrobneje opredeli pravice, obveznosti in odgovornosti 
projektnega partnerstva (Priloga št. 12) pri izvedbi pro-
jekta in vsebuje obvezne sestavine, ki so podrobneje 
navedene v poglavju 15.

6.1 Upravičeni prijavitelj in projektni partnerji
Prijavitelj in vsak projektni partner morajo izpolnje-

vati vse spodaj navedene pogoje:
1. Je pravna oseba zasebnega prava, ki ima status 

društva po Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 64/11), 
zavoda po Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), invalidske or-
ganizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni 
list RS, št. 108/02 in 61/06 – ZDru-1), humanitarne orga-
nizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni 
list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1), socialnega podjetja 
po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, 
št. 20/2011 in 90/14 – ZDU-1I) ali je druga pravna oseba 
(zasebnega ali javnega prava), ki ima v ustanovitvenem 
aktu določeno neprofitno delovanje, premoženje, do-
biček in presežke prihodkov nad odhodki uporablja za 
opravljanje osnovne dejavnosti oziroma ne deli dobička 
ali presežka prihodkov nad odhodki, temveč ga vlaga 
v razvoj dejavnosti (prijavitelj in vsak projektni partner 
mora k prijavi priložiti kopijo ustanovitvenega akta ali 
drugega ustreznega temeljnega akta, iz katerega je 
razvidno neprofitno delovanje pravne osebe in druga 
določila te točke, v kolikor le-ta ni javno dostopen na 
spletni strani Poslovnega registra Slovenije – AJPES, 
dokazilo: Priloga št. 8: Kopija ustanovitvenega akta ali 
drugega ustreznega temeljnega akta);

2. Je pravna oseba, ki je na dan prijave registrirana 
za opravljanje vsaj ene izmed naslednjih dejavnosti: 
SKD 85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in uspo-
sabljanje na področju športa in rekreacije; SKD 85.59 
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– Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje; SKD 85.6 – Pomožne dejavnosti za 
izobraževanje; SKD 88 – Socialno varstvo brez nasta-
nitve; SKD 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za 
prosti čas; SKD 94 991 – dejavnosti invalidskih organi-
zacij ali je njeno delovanje na področju prijavljenih vse-
bin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega 
temeljnega akta organizacije;

3. Ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja pro-
jekta (okvirno za tri mesece delovanja VGC) ter spo-
sobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo 
projekta;

4. Ima poravnane vse davke in druge obvezne 
dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do 
vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave 
na javni razpis;

5. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja 
delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku li-
kvidacije;

6. Ni kršil določil o nenamenski porabi sredstev iz 
naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega skla-
da ali drugih javnih sredstev (evropskih ali nacionalnih) 
oziroma je kršitev o nenamenski porabi sredstev po 
pozivu odpravil;

7. Je pravna oseba zasebnega prava s statusom 
prostovoljske organizacije, vpisana v vpisnik prosto-
voljskih organizacij4 ali je pravna oseba javnega pra-
va z opredeljenim prostovoljskim programom (samo za 
pravne osebe javnega prava – Priloga št. 13: Prosto-
voljski program).

katerega se nanaša podpora (projekt upošteva aktiv-
nosti ter časovni in finančni okvir, določen s tem javnim 
razpisom)

(dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica);
3. Ustreznost in sposobnost prijavitelja za izvedbo 

projekta
(dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica);
4. Skladnost ciljnih skupin predlaganih v projektu 

z javnim razpisom
(dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica);
5. Skladnost projekta s horizontalnimi načeli traj-

nostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in 
dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide ter ena-
kosti moških in žensk

(dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica).
6.3 Specifični pogoji za vse prijavljene projekte
1. Prijavitelj mora imeti zagotovljene ustrezne pro-

store (ti prostori se štejejo za sedež VGC), v okviru ka-
terih mora imeti tudi (čajno) kuhinjo. Skupna kvadratura 
notranjih prostorov mora znašati vsaj 120 m², pri čemer 
mora biti vsaj en prostor, namenjen neformalnemu dru-
ženju, velik najmanj 30 m² (dokazili: Obrazec št. 4: Iz-
java prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih 
pogojev ter Priloga št. 6: Pogodba o lastništvu prostorov 
oziroma najemna pogodba za celotno obdobje izvajanja 
projekta).

2. Prostori, kjer se bo izvajal prijavljen projekt, mo-
rajo biti uporabnikom na voljo čez celotno obdobje sofi-
nanciranja, najmanj 5 x na teden, v skupnem seštevku 
vsaj 50 ur tedensko, in sicer kadarkoli med 6. in 22. uro. 
V prostoru je prepovedano točenje in uživanje alkoholnih 
pijač. Uporabnikom morajo biti na voljo sanitarije in pitna 
voda. V času, ko je prostor na voljo uporabnikom, mora 
biti temperatura zraka v prostoru sledeča: v času brez 
ogrevanja med 22 °C in 26 °C in v času ogrevanja med 
19 °C in 24 °C. Prostor mora biti urejen in čist (dokazilo: 
Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in spre-
jemanju razpisnih pogojev).

3. Prijavitelj ob vložitvi prijave izkazuje reference 
s področja predmeta javnega razpisa oziroma vsebin 
iz poglavja 4 javnega razpisa (dokazilo: Priloga št. 4: 
Pogodba/-e o sofinanciranju projekta/programa iz pre-
teklih obdobij).

4. Projekt ima zagotovljeno participacijo občine. 
Občina mora zagotavljati prostore in/ali neposredno so-
financira del projekta (dokazilo: Obrazec št. 6: Izjava 
občine).

5. Prijavljeni projekt se ne sme izvajati kot del javne 
službe (dokazili: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpol-
njevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec 
št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in 
sprejemanju razpisnih pogojev).

6. Prijavitelj je ministrstvo zaprosil za sredstva na 
način, kot je določeno v poglavjih 10.3, 9, 11, 12.1 in 
12.2 tega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 4: Iz-
java prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih 
pogojev, navedba v Obrazcu št. 2, točka 4).

7. Prijavitelj in vsi projektni partnerji imajo z internim 
aktom urejen pritožbeni postopek nad izvajanjem pro-
jekta (možnost pritožbe), uporabniki pa so seznanjeni 
s pravicami v programu in s postopkom pritožbe (doka-
zilo: Priloga št. 9: Kopija Internega akta (iz katerega je 
razviden pritožbeni postopek)).

8. V projekt mora biti vključenih vsaj 25 prostovolj-
cev (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpol-
njevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).

9. Prijavitelj in vsi projektni partnerji morajo voditi 
evidenco in dokumentacijo o delu z uporabniki. Vso to 
dokumentacijo morajo hraniti skladno s predpisi o hrambi 

4 Na podlagi Zakona o prostovoljstvu je AJPES vzpo-
stavil vpisnik prostovoljskih organizacij, v katerega izvaja 
vpise, spremembe, izbrise in ponovno priglasitev prosto-
voljskih organizacij. Podrobnejša opredelitev vodenja vpi-
snika prostovoljskih organizacij je določena v Pravilniku 
o področjih prostovoljskega dela in vpisniku. Priglasitev 
v vpisnik prostovoljskih organizacij se predloži na obrazcu, 
ki je Priloga 1 Pravilnika o področjih prostovoljskega dela 
in vpisniku. Vsebina vpisnika je opredeljena v 38. členu 
ZProst. Priglasitev se predloži po pošti ali osebno na pristoj-
ni izpostavi AJPES. AJPES prostovoljsko organizacijo vpiše 
v vpisnik prostovoljskih organizacij, če le-ta izpolnjuje pogo-
je iz prvega odstavka 38. člena Zakona o prostovoljstvu ter 
ji izda Potrdilo o vpisu v vpisnik prostovoljskih organizacij.

Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (od 
točke 1 do točke 7) prijavitelj podpiše Obrazec št. 4: Izjava 
prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogo-
jev ter Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpol-
njevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod 
kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjeva-
nje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na 
tem javnem razpisu. Pravne osebe javnega prava morajo 
priložiti še Prilogo št. 13: Prostovoljski program.

Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa 
pridobi potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih 
evidenc. Za hitrejšo obravnavo prijave lahko prijavitelj, 
ter – v primeru projektnega partnerstva – vsak projektni 
partner, navedena potrdila iz uradnih evidenc priloži 
sam.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev kate-
regakoli prijavitelja oziroma projektnega partnerja, lahko 
ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.

6.2 Splošni pogoji za vse prijavljene projekte
1. Skladnost in prispevek projekta k ciljem/rezulta-

tom na ravni prednostne osi oziroma prednostne nalož-
be ter operativnega programa

(dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica);
2. Opredeljenost projekta v okviru obdobja upra-

vičenosti ter njegova realna izvedljivost v obdobju na 
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in varovanju osebnih podatkov (dokazilo: Obrazec št. 4: 
Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih 
pogojev in Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja 
o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).

10. Projekt bo imel zagotovljeno kontinuirano iz-
vajanje supervizije, in sicer najmanj 5 x letno s strani 
supervizorja z licenco Socialne zbornice Slovenije, kar 
dokazuje z dogovorom o izvajanju supervizije. Super-
vizor ne sme delati v istem projektu, za katerega opra-
vlja supervizijo (dokazilo: Obrazec št. 8: Supervizijski 
dogovor).

11. V okviru projekta bo zagotovljeno brezplačno 
izvajanje vseh vsebin in aktivnosti za vključene uporab-
nike, ki se bodo izvajale v okviru prijavljenega projekta 
(dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjeva-
nju in sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec št. 5: 
Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejema-
nju razpisnih pogojev).

12. Prijavitelj je dolžan poročati o aktivnostih pro-
jekta še šest mesecev po preteku sofinanciranja s strani 
ministrstva (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja 
o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).

13. Prijavitelj ne more biti hkrati projektni partner 
drugega prijavitelja v isti geografski enoti (dokazilo: 
Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in spre-
jemanju razpisnih pogojev).

14. Vsak prijavitelj lahko prijavi projekt le v dveh 
geografskih enotah (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prija-
vitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).

15. V posamezni geografski enoti lahko projektni 
partner kandidira kot projektni partner le pri enem prija-
vitelju (dokazilo: Obrazec št. 5: Izjava projektnega par-
tnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).

16. Prijavitelj in projektni partnerji niso prejeli dru-
gih javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije, 
za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa. V to 
ni vključeno obvezno sofinanciranje občin5 (dokazilo: 
Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in spre-
jemanju razpisnih pogojev in Obrazec št. 5: Izjava pro-
jektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpi-
snih pogojev).

21. Prijavljeni projekt vključuje zahtevane ciljne 
skupine, je skladen s cilji javnega razpisa in je realno 
izvedljiv v obdobju, za katerega velja podpora (dokazilo: 
Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in spre-
jemanju razpisnih pogojev; navedba v Obrazec št. 2, 
točki 1.2 in 1.3).

22. V okviru prijavljenega projekta mora vodja pro-
jekta izpolnjevati sledeča pogoja glede izobrazbe in 
delovnih izkušenj:

– zaključeno vsaj 7. stopnjo izobrazbe (univerzite-
tni program oziroma 2. bolonjska stopnja) (7) (dokazilo: 
Priloga št. 7 Potrdilo o zahtevani izobrazbi) in

– najmanj pet let delovnih izkušenj po pridobljeni 
zahtevani izobrazbi na področju dela z ranljivimi ciljnimi 
skupinami, ki jih bo prijavitelj vključil v projekt (dokazi-
lo: Obrazec št. 7: Potrdilo o izpolnjevanju pogoja glede 
delovnih izkušenj).

23. V okviru prijavljenega projekta mora najmanj 
eden delavec/delavka v projektu izpolnjevati sledeča 
pogoja glede izobrazbe in delovnih izkušenj:

– zaključeno vsaj 1. bolonjsko stopnjo (6/2) (dokazi-
lo: Priloga št. 7: Potrdilo o zahtevani izobrazbi) in

– najmanj tri leta delovnih izkušenj po pridobljeni 
zahtevani izobrazbi na področju dela z ranljivimi ciljnimi 
skupinami, ki jih bo vključil prijavitelj v projekt (dokazi-
lo: Obrazec št. 7: Potrdilo o izpolnjevanju pogoja glede 
delovnih izkušenj).

24. V okviru prijavljenega projekta mora najmanj 
eden delavec/delavka v projektu izpolnjevati sledeča 
pogoja glede izobrazbe in delovnih izkušenj:

– zaključeno vsaj 1. bolonjsko stopnjo (6/2) (dokazi-
lo: Priloga št. 7: Potrdilo o zahtevani izobrazbi) in

– najmanj tri leta delovnih izkušenj po pridobljeni 
zahtevani izobrazbi na področju dela s starejšimi (doka-
zilo: Obrazec št. 7: Potrdilo o izpolnjevanju pogoja glede 
delovnih izkušenj).

25. Vsak projektni partner mora delovati in izvajati 
del vsebin v občini izven sedeža VGC (dokazili: Obrazec 
št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju 
razpisnih pogojev in Obrazec št. 5: Izjava projektnega 
partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih po-
gojev).

26. V projekt bo moralo biti na leto vključenih vsaj 
1000 različnih uporabnikov (dokazilo: Obrazec št. 4: Iz-
java prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih 
pogojev).

27. Dostop do vsebin prijavljenega projekta ni pogo-
jen s članstvom v organizaciji (dokazili: Obrazec št. 4: Iz-
java prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih 
pogojev in Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja 
o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).

V primeru dvoma glede izpolnjevanja splošnih in 
specifičnih pogojev katerega koli prijavitelja oziroma pro-
jektnega partnerja, lahko ministrstvo zahteva dodatna 
pojasnila ali dokazila. Lahko pa ministrstvo navedene 
podatke preveri tudi na terenu.

7 Sodelovanje z drugimi organizacijami in širšo 
skupnostjo

V okviru projekta je zaželeno sodelovanje z organi-
zacijami in javnimi zavodi iz širše skupnosti. To pomeni 
povezovanje in sodelovanje prijavitelja z drugimi pravni-
mi osebami. To so lahko npr. vzgojno-izobraževalni za-
vodi, izvajalci socialnovarstvenih storitev in programov, 
pravni sub jekti s področja kulture, podjetja, društva, 
združenja in drugi poslovni sub jekti, ki niso upravičeni 
do izplačil iz sredstev projekta, lahko pa s svojo dejav-
nostjo, vlogo in sofinanciranjem prijavljenega projekta 
v lokalnem ali širšem okolju pripomorejo k njegovi uspe-
šnejši izvedbi.

5 Navedeno pomeni, da prijavitelj ne sme od ministrstva 
zahtevati povračila stroškov, ki jih bo občina zagotavljala 
v okviru obveznega sofinanciranja v projektu.

17. Vsi zaposleni v okviru prijavljenega projekta se 
morajo udeležiti pripravljalnega seminarja za preverjanje 
usposobljenosti s področja socialnega varstva in opraviti 
preizkus do 1. 7. 2017. To ne velja za zaposlene v pro-
jektu, ki imajo opravljen strokovni izpit s področja soci-
alnega varstva (dokazili: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja 
o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, Obra-
zec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in 
sprejemanju razpisnih pogojev in Priloga št. 5: Strokovni 
izpit s področja socialnega varstva).

18. Vsaj 20 % prijavljenih vsebin projekta (merjeno 
v urah) se mora izvajati pri projektnih partnerjih (doka-
zilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in 
sprejemanju razpisnih pogojev).

19. Prijavitelj mora imeti v okviru prijavljenega pro-
jekta vsaj enega projektnega partnerja (dokazilo: Obra-
zec št. 1: Osnovni podatki o projektu, prijavitelju in pro-
jektnih partnerjih).

20. Prijavljeni projekt vključuje vse zahtevane obve-
zne vsebine, ki so določene v poglavju 4 tega javnega 
razpisa (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o iz-
polnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev; navedba 
v Obrazec št. 2, točki 1.3 in 1.9).
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Sodelovanje prijavitelja z drugimi organizacijami je 
zaželeno in bo pri ocenjevanju projektov upoštevano. 
Prijavitelj lahko sodeljuje z več organizacijami (Obrazec 
št. 9: Dogovor o sodelovanju).

8 Trajanje oziroma časovna omejitev projektov: ak-
tivnosti projekta, ki bodo sofinancirane iz sredstev ESS 
in proračuna RS, se morajo pričeti izvajati 1. 1. 2017 in 
končati 30. 9. 2021.

9 Obdobje upravičenosti stroškov in javnih izdatkov
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sred-

stva, so proračunska leta 2017, 2018, 2019, 2020 in 2021. 
Obdobje upravičenosti javnih izplačil iz proračuna je od 
datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do 31. 12. 2021.

Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravi-
čeni stroški, ki bodo pri prijavitelju oziroma projektnemu 
partnerju nastali od datuma podpisa pogodbe o sofinanci-
ranju projekta do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti 
projekta in jih bo prijavitelj oziroma projektni partner plačal 
najkasneje v 30-ih dneh po koncu izvajanja sofinanciranih 
aktivnosti projekta, vendar ne kasneje kot 31. 10. 2021.

Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navede-
nih obdobij v primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo 
na izvajanje projektov.

Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne okoli-
ščine, zaradi katerih se projekt lahko spremeni, podrob-
neje urejajo Navodila OU za načrtovanje, odločanje 
o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvaja-
nja evropske kohezijske politike v programskem obdo-
bju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.

Izbrani prijavitelj, ki zahteva spremembo projek-
ta/pogodbe o sofinanciranju, se ne more sklicevati na 
spremenjene okoliščine, višjo silo ali izjemne okoliščine, 
ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev 
njegove obveznosti.

Določila glede upravičenosti dodatnih stroškov pro-
jekta zaradi spremenjenih okoliščin/višje sile/izjemnih 
okoliščin in glede podaljšanja terminskega načrta izvaja-
nja projekta so določena v prej navedenih navodilih OU.

10 Financiranje
10.1 Način financiranja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-

ska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (v 
nadaljevanju: ESS). Javni razpis za izbor operacij se 
izvaja v okviru 9. prednostne osi »Socialna vključenost 
in zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1 prednostne 
naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem 
enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljša-
nje zaposljivosti«, specifičnega cilja 9.1.3 »Prepreče-
vanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost 
in zmanjševanje neenakosti v zdravju« Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v ob-
dobju 2014–2020.

Namenska sredstva ESS predstavljajo 80 % celo-
tnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške 
projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe pred-
stavljajo 20 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za 
upravičene stroške projekta.

V kolikor bo prijavitelj ali projektni partner za izvaja-
nje projekta zagotovil dodatno financiranje (lastni ali dru-
gi viri; v to se ne štejejo sredstva lokalnih proračunov), 
mora prijavi obvezno priložiti dokazilo (Priloga št. 11: 
Kopija sklepa organa o razporeditvi sredstev).

10.2 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sred-

stev za leta 2017, 2018, 2019, 2020 in 2021 znaša 
8.625.000,00 EUR. Razpisana sredstva se zagotavlja 
v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih 
sredstev kohezijske politike, po spodaj predvideni fi-
nančni konstrukciji:

2017 2018 2019–2021 SKUPAJ
KRVS
160133 PN 9.1- aktivno vključevanje-V-14-20-EU 960.960,00 960.960,00 2.632.080,00 4.554.000,00
160134 PN 9.1- aktivno vključevanje-V-14-20-SLO 240.240,00 240.240,00 658.020,00 1.138.500,00
SKUPAJ KRVS 1.201.200,00 1.201.200,00 3.290.100,00 5.692.500,00
KRZS
160135 PN 9.1- aktivno vključevanje-Z-14-20-EU 495.040,00 495.040,00 1.355.920,00 2.346.000,00
160136 PN 9.1- aktivno vključevanje-Z-14-20-SLO 123.760,00 123.760,00 338.980,00 586.500,00
SKUPAJ KRZS 618.800,00 618.800,00 1.694.900,00 2.932.500,00
SKUPAJ STROŠKI OPERACIJE (KRVS+KRZS) 1.820.000,00 1.820.000,00 4.985.000,00 8.625.000,00
EU DEL 80 % 1.456.000,00 1.456.000,00 3.988.000,00 6.900.000,00
SLO DEL 20 % 364.000,00 364.000,00 997.000,00 1.725.000,00

Ministrstvo dopušča možnost spremembe predvide-
ne finančne konstrukcije, in sicer ob pogoju, da bodo za 
to zagotovljena sredstva proračuna Republike Slovenije.

10.3 Omejitev višine zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo posamezni projekt (1 VGC) sofinan-

ciralo do največ 575.000,00 EUR za celotno obdobje 
sofinanciranja (do največ 121.333,33 EUR za posa-
mezno proračunsko leto, razen v letu 2021 do največ 
89.666,67 EUR). Prijavitelj lahko zaprosi za 100 % sofi-
nanciranja stroškov projekta.

10.4 Državna pomoč oziroma pomoč po pravilu 
»de minimis«

Na podlagi mnenja Ministrstva za finance št.: 
440-33/2016/2 z dne 16. 5. 2016, operacija ne pred-
stavlja državne pomoči oziroma pomoči po pravilu »de 
minimis«.
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11 Upravičene aktivnosti in upravičenost stroškov
11.1 Upravičene aktivnosti
Do financiranja na podlagi predmetnega javnega 

razpisa so upravičene aktivnosti projektov, ki:
– so neposredno vezane na projekt, izbran na pod-

lagi tega javnega razpisa,
– so v skladu s predmetom in ciljem javnega razpisa.
11.2 Upravičeni stroški in izdatki
Stroški in izdatki projektov v okviru tega javnega 

razpisa so upravičeni, če so:
– neposredno povezani z izvajanjem prijavljenega 

projekta, potrebni za njegovo izvajanje in v skladu s cilji 
prijavljenega projekta,

– dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za 
blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile 
izvedene v okviru prijavljenega projekta,

– pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospo-
darja,

– nastali in plačani v obdobju upravičenosti posa-
meznega prijavljenega projekta,

– dokazljivi z verodostojnimi knjigovodskimi listina-
mi oziroma listinami enake dokazne vrednosti,

– v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi 
pravili.

Upravičene stroške predstavljajo t. i. neposredni in 
posredni stroški.

Med neposredne upravičene stroške štejemo stro-
ške, ki so neposredno povezani z izvajanjem prijavlje-
nega projekta, in sicer:

a) stroški osebja zaposlenega na projektu (standar-
dni strošek na enoto A);

b) stroške storitev zunanjih izvajalcev;
c) stroške za službena potovanja;
d) stroške za nakup opreme in drugih opredmetenih 

osnovnih sredstev;
e) stroške informiranja in komuniciranja;
f) strošek prostovoljskega dela.
V primeru, da so dejanski neposredni upravičeni 

stroški nižji od odobrenih oziroma prijavljenih, je prija-
vitelj upravičen do izplačila sredstev v višini dejansko 
porabljenih stroškov.

Med posredne upravičene stroške štejemo tiste 
operativne stroške, ki nastanejo oziroma so povezani 
z neposrednimi aktivnostmi prijavljenega projekta.

Vrednost posredno upravičenih stroškov ne sme 
presegati 15 % vrednosti vseh upravičenih stroškov ose-
bja zaposlenega na projektu (standardni strošek na 
enoto A).

11.3 Neupravičeni stroški in izdatki
Neupravičeni stroški in izdatki niso predmet sofi-

nanciranja in jih krije prijavitelj oziroma projektni partner 
sam.

Med neupravičene stroške spadajo:
– obresti na dolgove, pogodbene kazni in kazni iz 

naslova izgubljenih tožb;
– nakup infrastrukture, nepremičnin in zemljišč;
– davek na dodano vrednost;
– posredni stroški, če presegajo 15 % vrednosti 

vseh upravičenih stroškov osebja zaposlenega na pro-
jektu (standardni strošek na enoto A).

– nakup rabljene opreme;
– jubilejne nagrade (razen v primeru, če niso zakon-

sko obvezne za upravičenca);
– letne stimulacije, zavarovalne premije (razen 

v primeru, če niso zakonsko obvezne za upravičenca), 
različne bonitete in solidarnostne pomoči ter odpravnine;

– stroški, ki so v preteklosti že bili sofinancirani iz 
javnih virov oziroma stroški, ki so v času trajanja projek-
ta financirani iz drugih javnih virov;

– stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o sofinan-
ciranju prijavljenega projekta ter

– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vse-
bino ter cilji prijavljenega projekta.

11.4 Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov in dokazila za izkazo-

vanje stroškov in izdatkov določeni v Navodilih posredni-
škega organa MDDSZ o izvajanju operacij in upraviče-
nih stroških v okviru Operativnega programa za izvaja-
nje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 
(v nadaljevanju: Navodila PO; dostopna na: http://www.
mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/) 
ter Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških 
za sredstva evropske kohezijske politike za program-
sko obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila OU 
o upravičenih stroških; dostopna na: http://www.eu-skla-
di.si/sl/ekp/navodila) in so jih prijavitelji in projektni par-
tnerji dolžni dosledno upoštevati.

11.5 Način določanja višine sofinanciranja in upra-
vičene vrste stroškov

Ministrstvo bo projektom, ki bodo v skladu z merili 
za izbor dosegli ustrezno število točk, dodelilo sredstva 
za stroške osebja zaposlenega na operaciji, posredne 
stroške, stroške storitev zunanjih izvajalcev, stroške in-
formiranja in komuniciranja, stroške za nakup opreme 
in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, stroške za 
službena potovanja ter strošek prostovoljskega dela.

A. Strošek osebja zaposlenega na projektu, ki bo 
povrnjen upravičencu v višini standardnega stroška na 
enoto (SSE A)

Stroški plač in drugih povračil stroškov v zvezi z de-
lom, ki so namenjeni kritju stroškov plač zaposlenih 
na projektu ter drugih stroškov v zvezi z delom bodo 
v okviru tega javnega razpisa povrnjeni v obsegu stan-
dardnega stroška na enoto (SSE A). SSE A se bo upra-
vičencem, izbranim na javnem razpisu določil za vsako 
posamezno osebo, ki bo zaposlena na operaciji in se bo 
lahko spreminjal največ enkrat letno. Za potrebe izraču-
na SSE A, prijavitelj za vsako osebo, ki bo zaposlena na 
projektu, pripravi izračun stroška na osnovi tabele, ki je 
Priloga št. 3 tega javnega razpisa.

V okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirani 
stroški plač in drugih povračil stroškov v zvezi z delom 
za najmanj tri in največ tri in pol zaposlitve.

Obvezno:
V okviru projekta morajo biti obvezno prijavljene 

tri zaposlitve za polni delovni čas z naslednjimi nazivi:
– vodja projekta (naloge: vodenje projekta, ko-

ordinacija aktivnosti projekta, nadzor nad izvajanjem 
aktivnosti projekta, poročanje in priprava poročil, ko-
munikacija s projektnimi partnerji in sofinancerji projek-
ta, izvajanje posameznih vsebin projekta ipd.). Skupni 
strošek plače vodje projekta, ki mora biti izračunan na 
osnovi Priloge št. 3, na letni ravni lahko znaša največ 
36.000,00 EUR.

– dva delavca/delavki v projektu (naloge: priprava 
vsebine in izvajanje posameznih vsebin projekta, ad-
ministrativna dela, vodenje dokumentacije, podajanje 
informacij o projektu ipd.). Skupni strošek plače posa-
meznega delavca/delavke za polni delovni čas, mora biti 
izračunan na osnovi Priloge št. 3, in na letni ravni lahko 
znaša največ 27.000,00 EUR.

Opcijsko:
V okviru projekta se lahko, v kolikor s tem ne bo 

presežen skupni dovoljen obseg sredstev za stroške 
osebja zaposlenega na projektu, prijavi še eno zapo-
slitev za polovični delovni čas. Tudi pri tej zaposlitvi 
prijavitelj upošteva naziv delavec/delavka v projektu (na-
loge: priprava vsebine in izvajanje posameznih vsebin 



Stran 1920 / Št. 58 / 2. 9. 2016 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

projekta, administrativna dela, vodenje dokumentacije, 
podajanje informacij o projektu ipd.) ter sledeča pogoja 
glede izobrazbe in delovnih izkušenj:

– zaključeno vsaj 1. bolonjsko stopnjo (6/2) (dokazi-
lo: Priloga št. 7: Potrdilo o zahtevani izobrazbi) in

– najmanj tri leta delovnih izkušenj po pridobljeni 
zahtevani izobrazbi na področju dela z ranljivimi ciljnimi 
skupinami, ki jih bo prijavitelj vključil v projekt (dokazi-
lo: Obrazec št. 7: Potrdilo o izpolnjevanju pogoja glede 
delovnih izkušenj).

Skupni strošek osebja zaposlenega na projektu ne 
sme presegati 90.000,00 EUR na leto.

B. Posredni stroški
Posredni stroški so stroški, ki so povezani z nepo-

srednimi aktivnostmi operacije, in sicer v višini do 15 % 
vrednosti vseh upravičenih stroškov osebja zaposlene-
ga na projektu (standardni strošek na enoto A).

Primeri upravičenih posrednih stroškov so:
– stroški električne energije;
– stroški porabe kuriv in stroški ogrevanja;
– stroški vode in komunalnih storitev;
– stroški odvoza smeti;
– stroški telefona, faksa in elektronske pošte;
– stroški poštnih in kurirskih storitev;
– amortizacija osnovnih sredstev, ki ni izključno ve-

zana na operacijo;
– stroški potrošnega materiala (pisarniški material, 

čistilni material, posebni material, npr. drobni potrošni ma-
terial za izvedbo skupin/delavnic) in drobnega inventarja;

– stroški režije in administracije;
– stroški tekočega vzdrževanja;
– stroški najema nepremičnin in opreme;
– zavarovalne premije za objekte in opremo.
C. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so namenjeni 

kritju stroškov dela zunanjih izvajalcev prijavljenega 
projekta in so za operacijo nujno potrebni. Do teh stro-
škov niso upravičeni zaposleni in prostovoljci v prijavlje-
nem projektu. Sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb 
z zaposlenimi v prijavljenem projektu ali s projektnimi 
partnerji je neupravičen strošek. Prav tako je strošek 
neupravičen, če je zunanji izvajalec povezana družba po 
pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali zakoniti 
zastopnik upravičenca ali njegov družinski član, kar velja 
tako za upravičenca kot za projektne partnerje.

Stroški storitev zunanjih izvajalcev so:
– svetovalne in nadzorne storitve (pravno, finančno, 

trženjsko ipd. svetovanje, storitve inženiringa);
– stroški zunanjih izvajalcev vsebin, ki nastanejo po 

sklenjeni pogodbi (izobraževanja, tečaji, delavnice ipd.);
– stroški za izvajanje supervizije za zaposlene 

v projektu, ki nastanejo po sklenjenem supervizijskem 
dogovoru;

– stroški za administrativno tehnične storitve (npr. 
uporaba zunanjih računovodskih storitev).

D. Stroški za službena potovanja
Stroški za službena potovanja so namenjeni kritju 

stroškov za službena potovanja samo za zaposlene 
osebe v prijavljenem projektu. Pri stroških za službena 
potovanja zaposlenih oseb v prijavljenem projektu je 
potrebno upoštevati pravilo najbolj ekonomične izbire 
prevoza in bivanja.

Stroški za službena potovanja so:
– stroški prevoza zaposlenih oseb v projektu;
– stroški kotizacije za zaposlene osebe v projektu;
– stroški bivanja za zaposlene osebe v projektu.
E. Strošek prostovoljskega dela
Prostovoljci, ki bodo vključeni v projekt, imajo pra-

vico do povrnitve stroškov, ki nastajajo pri opravlja-

nju prostovoljskega dela, in sicer v skladu z Zakonom 
o prostovoljstvu. Prostovoljska organizacija/organizacija 
z opredeljenim prostovoljskim programom mora prosto-
voljcu povrniti stroške, ki so nastali zaradi ali v zvezi 
z izvajanjem prostovoljskega dela, če je z dogovorom 
o prostovoljskem delu tako dogovorjeno.

Stroški prostovoljskega dela, ki so upravičeni do 
povračila, so:

– potni stroški;
– stroški prehrane in nastanitve.
F. Stroški za nakup opreme in drugih opredmetenih 

osnovnih sredstev
Stroški za nakup opreme in drugih opredmetenih 

osnovnih sredstev so namenjeni kritju stroškov različne 
opreme, ki je nujno potrebna za izvajanje prijavljenega 
projekta.

Stroški za nakup opreme in drugih opredmetenih 
osnovnih sredstev so:

– stroški opreme in pohištva;
– stroški informacijsko-komunikacijske opreme.
G. Stroški informiranja in komuniciranja
Stroški informiranja in komuniciranja so namenjeni 

obveščanju javnosti o prijavljenem projektu.
Stroški informiranja in komuniciranja so:
– stroški informiranja in obveščanja javnosti o izva-

janju projekta in dejavnosti (npr. objave v medijih, tiskov-
ne konference, informativni dogodki);

– stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in do-
stave gradiv;

– stroški izdelave, nadgradnje ali vzdrževanja sple-
tne strani.

12 Postopek izbora prijaviteljev
12.1 Rok in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo prijav je najkasneje do srede, 19. 10. 

2016.
Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno prijavo 

za sofinanciranje v posamezni geografski enoti (slika 1 
v poglavju 13 in dokument »Razvrstitev občin v posa-
mezne geografske enote«). Če bo prijavitelj predložil 
več prijav za sofinanciranje v posamezni geografski 
enoti, bo upoštevana tista prijava, ki bo na ministrstvu 
evidentirana kot prva prispela, ostale prijave ne bodo 
obravnavane in bodo zavržene.

Prijava mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na 
prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in 
mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in po-
datke, določene v razpisni dokumentaciji. Zraven tega je 
potrebno, skupaj s prijavo, na USB vmesniku posredo-
vati tudi sledečo dokumentacijo: Obrazec št. 1, Obrazec 
št. 2, Obrazec št. 3, Obrazec št. 4 in Obrazec št. 5.

Kot pravočasne se bodo upoštevale prijave, po-
slane po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo 
označene s poštnim žigom do vključno srede, 19. 10. 
2016 in prijave, poslane po pošti z navadno poštno 
pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva prispele do sre-
de, 19. 10. 2016. V primeru oddaje prijave pri drugem 
izvajalcu poštnih storitev obvezno prilogo predstavlja 
»kopija enaka originalu« računa izvajalca te poštne 
storitve, na katerem je natisnjen in jasno razviden 
čas (datum, ura in minuta) oddaje prijave (priporoče-
ne pošiljke). Osebno oddane prijave pa se bodo kot 
pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in ena-
ke možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljub ljana do srede, 
19. 10. 2016 do 12. ure.

Prijave na javni razpis morajo, ne glede na način 
oddaje, prispeti na naslov Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 
Ljub ljana.
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Za prepozno oddano prijavo se šteje prijava, ki mi-
nistrstvu ni bila predložena do zgoraj navedenih rokov. 
Prepozne oziroma na napačen naslov prispele prijave 
ne bodo obravnavane in bodo zavržene s sklepom ter 
vrnjene pošiljatelju.

Prijavo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojni-
ci, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom 
prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – prijava na JR 
za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov«. 
Za označevanje prijave na ovojnici se uporabi obrazec 
za označbo prijave (Priloga št. 2: Označba prijave). Če 
ne bo uporabljen obrazec za označbo prijave, mora 
ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na 
obrazcu za označbo prijave. Prijave, ki bodo nepravilno 
in nepopolno izpolnjene in označene, ne bodo obravna-
vane in bodo vrnjene pošiljatelju.

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj in projektni 
partner/partnerji strinjajo s pogoji razpisa in z merili za 
ocenjevanje.

12.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti pri-
jav in ocenjevanje

12.2.1 Odpiranje prijav
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postop-

ku, kot ga določa veljavni Zakon o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) 
oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dode-
ljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov 
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11). Postopek 
javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila stro-
kovna komisija, imenovana s strani ministrice za delo, 
družino in socialne zadeve in enake možnosti.

Odpiranje prijav bo potekalo dne 24. 10. 2016 ob 
9. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljub ljana 
in bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih prijav 
ali če se bodo obravnavali podatki, ki so po zakonu, ki 
ureja gospodarske družbe, označeni kot zaupni, lahko 
strokovna komisija odloči, da odpiranje prijav ne bo 
javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti en delovni 
dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z ob-
vestilom na spletni strani ministrstva www.mddsz.gov.si.

Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravil-
no izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po 
vrstnem redu njihovega prispetja.

O odpiranju prijav bo strokovna komisija sproti vo-
dila zapisnik.

12.2.2 Preverjanje formalne popolnosti prijav
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja 

prijav preverila formalno popolnost predloženih prijav.
Za formalno nepopolno se šteje prijava, ki ne vse-

buje vseh prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podat-
kov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni 
dokumentaciji, in ki ne vsebuje USB vmesnika s sledečo 
dokumentacijo: Obrazec št. 1, Obrazec št. 2, Obrazec 
št. 3, Obrazec št. 4 in Obrazec št. 5.

Če prijavitelj in projektni partner/partnerji poslujejo 
z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih in prilo-
gah. V kolikor z njim ne poslujejo, na mesta, določena 
za žig, navedejo: »Ne poslujemo z žigom.« ter k prijavi 
priloži posebno izjavo o neposlovanju z žigom (dokazi-
lo: Priloga št. 10: Izjava o neposlovanju z žigom). Prav 
tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je 
to predvideno. V nasprotnem primeru bo prijava formal-
no nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.

V primeru formalno nepopolnih prijav bo strokovna 
komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje 
pozvala, da prijave dopolnijo. Poziv za dopolnitev prijav 
bo posredovan po navadni pošti na naslov prijavitelja in 

hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavite-
lja, naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelji morajo biti 
v tem času dostopni za dvig pošte.

Prijavitelj v dopolnitvi prijave ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela prijave, ki se veže na tehnične specifikaci-

je predmeta prijave,
– elementov prijave, ki vplivajo ali bi lahko vplivali 

na drugačno razvrstitev prijaviteljeve prijave glede na 
preostale prijave, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru 
tega javnega razpisa.

Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva 
popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina 
zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.

Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu 
po elektronski pošti in hkrati s priporočeno poštno po-
šiljko, ki bo vsebovala poštni žig do vključno osmega 
dne od datuma navedenega na dopisu/pozivu za do-
polnitev, in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 
Ljub ljana.

Prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in 
v skladu s pozivom za dopolnitev prijav, bodo s sklepom 
zavržene.

V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile 
le prijave, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje jav-
nega razpisa.

12.2.3 Strokovno ocenjevanje popolnih prijav
Strokovna komisija bo opravila pregled formalno 

popolnih prijav. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za 
kandidiranje na javnem razpisu in ocenila prijavo na 
podlagi pogojev in meril, določenih v poglavjih 6 in 13 
tega javnega razpisa.

V primeru, da prijavitelj in projektni partner/partnerji, 
ne bodo izpolnjevali vseh pogojev, določenih v javnem 
razpisu, bo prijava zavrnjena in ne bo predmet ocenjeva-
nja na podlagi kakovostnih meril in meril za ocenjevanje.

Vse popolne prijave bodo ločeno ocenili trije člani 
strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije 
se bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih ocen. 
Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija 
oblikovala predlog prejemnikov sredstev. Za sofinan-
ciranje bodo predlagani projekti, ki bodo v posamezni 
geografski enoti dosegli minimalni kakovostni kriterij (na 
osnovi ocenjevanja dosežejo skupaj najmanj 67 točk). 
Če bo skupna vrednost predlaganih projektov, ki so do-
segli minimalni kakovostni kriterij, presegla razpoložljiva 
sredstva, bodo imeli prednost projekti z višjim številom 
točk. V primeru, da v posamezni geografski enoti no-
ben projekt ne bi zbral zadostnega števila točk ali da 
za posamezno geografsko enoto ne bi prejeli nobene 
prijave, se v drugi geografski enoti izbere prijavitelja, ki 
je bil po številu točk drugi najbolje ocenjen. Umeščanje 
v geografske enote si bo sledilo po vrstnem redu, kot je 
določen v poglavju 13 tega javnega razpisa.

V primeru, da več prijaviteljev v posamezni geograf-
ski enoti doseže enako število točk, bo izbran prijavitelj, 
ki bo dosegel večje število točk pri merilih 1., 4., 2., 3., 
5. po tem vrstnem redu. V primeru, da tudi na ta način 
ne bo mogoče izbrati najboljšega prijavitelja, bo odločil 
žreb, ki bo javen.

Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda prijav 
oceni, da posamezne predlagane aktivnosti projekta 
niso upravičene do sofinanciranja ter od prijavitelja zah-
teva prilagoditev načrta aktivnosti projekta ter finanč-
nega načrta projekta. Strokovna komisija lahko prav 
tako zniža posamezne postavke v finančnem načrtu, 
za katere meni, da so ocenjene previsoko in zahteva 
prilagoditev finančnega načrta prijavitelja.
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V primeru, da bo prijavitelj v prijavi kot upraviče-
ne stroške navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do 
sofinanciranja iz ESS, bo strokovna komisija ustrezno 
znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala 
nižjo višino sofinanciranja od zaprošene. V primeru, da 
se prijavitelj ne bo strinjal s predlagano spremembo ak-
tivnosti projekta ter finančnega načrta projekta ali se ne 
bo odzval v roku in na način, ki bo določen v pozivu, se 
šteje, da odstopa od prijave.

Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva 
tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu, 
aktivnostih in načrtovanih stroških. V primeru, da po-
jasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo 
določen v pozivu, bo strokovna komisija prijavo ocenila 
na podlagi obstoječih podatkov.

Poziv za posredovanje sprememb aktivnosti projekta 
in finančnega načrta projekta ter dodatnih pojasnil se bo 
prijaviteljem posredoval po elektronski pošti na elektron-
ski naslov prijavitelja, naveden na prijavnem obrazcu.

12.3 Obveščanje o izbiri
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo 

na predlog strokovne komisije s sklepom odločila pred-
stojnica ministrstva oziroma oseba, ki je od nje poobla-
ščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.

Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo 
najkasneje v 60-ih dneh po zaključku odpiranja pri-
jav. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja 
in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva www.
mddsz.gov.si in na spletni strani www.eu-skladi.si.

Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa pred-
stojnice ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofi-
nanciranju projektov. Ministrstvo bo z izbranimi prijavite-
lji sklenilo pogodbo o sofinanciranju za celotno obdobje 
trajanja projekta. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni 
od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju 
projekta nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil prijavo 
za pridobitev sredstev.

12.4 Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o prijavi za dodelitev so-

financiranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri 

Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 
1000 Ljub ljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, 
in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje 
po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču 
tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba 
se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. 
Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirni-
ku, prepisu ali kopiji.

Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper 
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe 
o sofinanciranju projekta z izbranimi prijavitelji.

12.5 Pogoji za spremembo javnega razpisa
Pred potekom roka za oddajo prijav lahko ministr-

stvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo spre-
memb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba ozi-
roma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije 
in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: http://www.
mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpi-
si_in_javna_narocila/.

13 Merila za izbor projektov
Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravo-

časno prispele prijave presodila po spodaj navedenih 
merilih za ocenjevanje prijav.

Ocenjevalna lestvica
Ocenjevalci in ocenjevalke bodo pri podeljevanju 

točk upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico, razen če 
je pri posameznem merilu navedeno drugače:

št. točk ocena
4 povsem ustrezno 
3 v večji meri ustrezno 
2 v srednji meri ustrezno
1 v manjši meri ustrezno
0 povsem neustrezno

Največje skupno možno število doseženih točk je 
132. Sofinancirani bodo projekti, ki bodo dosegli naj-
manj 67 točk.

Točke so porazdeljene za posamezno merilo na 
način:

Merilo Št. točk
1. Ustreznost projekta Možnih največ 48 točk
1.1 Utemeljitev projekta Projekt je ustrezno utemeljen in skladen 

s prepoznanimi problemi/potrebami v lokalnem 
okolju, hkrati pa je jasno navedeno na kakšen 

0 – 4

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

način bo VGC prispeval k njihovemu 
reševanju/zadovoljevanju.

1.2 Usklajenost projekta z namenom in 
cilji javnega razpisa
Projekt, ki bo pri tem merilu dosegel 
0 točk, bo zavrnjen.

Navedeni cilji projekta so ustrezni, realno 
izvedljivi ter sledijo ciljem in namenu javnega 
razpisa.

0 – 4

1.3 Ustreznost aktivnosti
Projekt, ki bo pri tem merilu dosegel 
0 točk, bo zavrnjen.

Projektne aktivnosti ustrezajo izbranim 
vsebinam in prepoznanim potrebam ciljnih 
skupin.

0 – 4

1.4 Načini vključevanja ciljnih skupin a) Način vključevanja ciljnih skupin je ustrezen. 
Smiselno je izrabljen tudi dodeljeni avtomobil za 
prevoz več oseb.*

0 – 4

b) Projekt predstavlja inovativne rešitve na 
področju vključevanja ciljnih skupin.

0 – 4

Projekt, ki bo pri merilu a dosegel 
0 točk, bo zavrnjen.

* Poglavje 3 javnega razpisa.

1.5 Vrednotenje
(spremljanje) projekta

Projekt ima načrtovane kazalnike za ugotavljanje 
uspešnosti programa, iz katerih je razvidno 
doseganje ciljev projekta, pokrivanje potreb ciljnih 
skupin in doslednost izvedbe aktivnosti.

0 – 4
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Merilo Št. točk
1.6 Finančna ustreznost

Projekt, ki bo pri merilu a dosegel 
0 točk, bo zavrnjen.

a) Finančni načrt prijavljenega projekta je realno 
ovrednoten (stroški so potrebni in smotrno 
načrtovani).
b) Nakup informacijsko komunikacijske in druge 
opreme je utemeljen in potreben za uspešno 
izvedbo projekta.

0 – 4

0 – 4

1.7 Participacija občine
(šteje se, da občina sofinancira projekt, 
če ga financira od začetka izvajanja 
projekta do zaključka projekta)

a) Število občin, ki zagotavlja/-jo sofinanciranje 
prijavljenega projekta.

0 – nobena občina
1 – 1 občina
2 – 2 občini
3 – 3 občine
4 – 4 ali več občin

b) Občina/občine zagotavlja/-jo prostore za 
izvajanje prijavljenega projekta.

0 – NE
4 – DA

c) Delež sofinanciranja prijavljenega projekta 
s strani občine (v primeru sofinanciranja več 
občin, se zneski seštejejo).*

Delež sofinanciranja 
od skupne vrednosti 
prijavljenega projekta:
0 – manj kot 2 %
1 – od 2 do manj kot 4 %
2 – od 4 do manj kot 7 %
3 – od 7 do manj kot 10 %
4 – 10 in več %

Projekt, ki bo pri dveh od treh meril 
dosegel 0 točk, bo zavrnjen.

*V primeru, da občina zagotavlja prostore, je 
le-to potrebno finančno ovrednotiti.

1.8 Vloga projektnih partnerjev Projektni partnerji so smiselno izbrani in so 
ustrezno vključeni v izvajanje projekta (vloge 
vseh v projektu so jasne).

0 – 4

2. Izvedljivost projekta Možnih največ 20 točk
2.1 Metode dela
Projekt, ki bo pri tem merilu dosegel 
0 točk, bo zavrnjen.

Metode dela so jasno predstavljene in
zagotavljajo učinkovito izvedbo
aktivnosti/projekta. 

0 – 4

2.2 Skladnost aktivnosti s cilji projekta
Projekt, ki bo pri tem merilu dosegel 
0 točk, bo zavrnjen.

Načrtovane aktivnosti so potrebne in vsebinsko 
ustrezne za izvedbo projekta in doseganje ciljev.

0 – 4

2.3 Izvedljivost in načrtovanje 
aktivnosti projekta

Aktivnosti projekta so izvedljive, smiselno 
načrtovane in enakomerno razporejene čez 
celotno obdobje izvajanja projekta ter omogočajo 
doseganje učinkov/rezultatov projekta.

0 – 4

2.4 Finančna skladnost
Projekt, ki bo pri tem merilu dosegel 
0 točk, bo zavrnjen.

Aktivnosti projekta so skladne s finančnim 
načrtom.

0 – 4

2.5 Sofinanciranje projekta Prijavitelj zagotavlja sofinanciranje prijavljenega 
projekta.

Delež sofinanciranja 
od skupne vrednosti 
prijavljenega projekta:
0 – manj kot 1 %
1 – od 1 do manj kot 3 %
2 – od 3 do manj kot 5 %
3 – od 5 do manj kot 7 %
4 – 7 in več %

3. Usposobljenost za izvedbo projekta Možnih največ 20 točk
3.1 Izkušnje zaposlenih v projektu Zaposleni v prijavljenem projektu so že izvajali 

programe/projekte/aktivnosti na katerem od 
področij dela: z otroki, mladimi, starejšimi, 
družinami ali invalidi.*

1 – vsi zaposleni imajo 
zahtevane izkušnje
2 – eden/ena zaposlen/-a 
presega zahtevane 
izkušnje za najmanj 
3 leta.
3 – dva zaposlena/-i 
presegata zahtevane 
izkušnje za najmanj 
3 leta.
4 – vsi zaposleni 
presegajo zahtevane 
izkušnje za najmanj 
3 leta.

* delovne izkušnje se štejejo po pridobljeni 
zahtevani izobrazbi (poglavje 6.3 javnega razpisa).
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Merilo Št. točk
3.2 Reference in izkušnje prijavitelja Prijavitelj je bil na področju predmeta javnega 

razpisa oziroma vsebin iz poglavja 4 javnega 
razpisa že sofinanciran iz javnih sredstev, 
sredstev EU ali drugih mednarodnih virov.

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

3.3 Reference in izkušnje projektnih 
partnerjev

Projektni partnerji imajo na področju predmeta 
javnega razpisa znanja in izkušnje s področja 
upravljanja projektov, financiranih iz javnih 
sredstev, sredstev EU ali drugih mednarodnih 
virov.

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

3.4 Sodelovanje s projektnimi partnerji a) Projektni partnerji zagotavljajo ustrezne 
prostore za izvajanje prijavljenega projekta.

0 – NE
4 – DA

b) Projektni partnerji zagotavljajo sofinanciranje 
prijavljenega projekta.

Delež sofinanciranja 
od skupne vrednosti 
prijavljenega projekta:
0 – manj kot 1 %
1 – od 1 do manj kot 3 %
2 – od 3 do manj kot 5 %
3 – od 5 do manj kot 7 %
4 – 7 in več %

4. Trajnost predvidenih rezultatov Možnih največ 8 točk
4.1 Zagotavljanje trajnosti projekta Projekt predvideva učinkovite mehanizme, 

ki bodo zagotovili finančno, institucionalno in 
kadrovsko trajnost projekta. 

0 – 8

5. Specifični kriteriji Možnih največ 36 točk
5.1 Nediskriminacija in spodbujanje 
enakih možnosti

Projekt temelji na načelu nediskriminacije in 
prispeva k spodbujanju enakih možnosti za 
ciljne skupine ter enakih možnosti žensk in 
moških.

0 – 4

5.2 Ustreznost prostorov a) Projekt ima zagotovljene ustrezne prostore. 1 – 4
b) Za izvajanje projekta so zagotovljene tudi 
zunanje površine, kot so: vrt, park, igrišče ipd.*

0 – 4

* Parkirne in servisne površine se ne štejejo. 
To merilo se bo ocenjevalo z vidika urejenosti 
in primernosti teh površin za izvajanje 
prijavljenega programa.

5.3 Trajanje izvajanja vsebin Projekt predvideva določeno število ur izvajanja 
vsebin iz poglavja 4.3 in 4.4 javnega razpisa.

1 – od 1040 do 1090 ur 
na leto
2 – od 1091 do 1140 ur 
na leto
3 – od 1141 do 1190 ur 
na leto
4 – od 1191 do 1240 ur 
na leto

5.4 Zagotavljanje pokritosti območja 
z vsebinami/aktivnostmi

Projektni partnerji (PP) bodo izvajali 
vsebine/aktivnosti.*

4 – od 20 % do 30 % 
vsebin se bo izvajalo pri 
PP (če je več PP – pri 
vsakem vsaj 10 %)
8 – več kot 30 % in manj 
kot 40 % vsebin se bo 
izvajalo pri PP (če je več 
PP – pri vsakem vsaj 
10 %)
12 – 40 % in več vsebin 
se bo izvajalo pri PP (če 
je več PP – pri vsakem 
vsaj 10 %)

* Merjeno v urah.
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Merilo Št. točk
5.5 Sodelovanje z drugimi 
organizacijami in širšo skupnostjo

Projekt se bo izvajal v sodelovanju z drugimi 
organizacijami.*

0 – nobeno organizacijo
1 – eno organizacijo
2 – dvema 
organizacijama
3 – tremi organizacijami
4 – štirimi in več 
organizacijami

* Poglavje 7 javnega razpisa.
5.6 Sodelovanje s projektnimi partnerji Projektni partnerji (PP) delujejo in bodo izvajali 

vsebine v različnih občinah (glede na sedež 
VGC).

1 – PP delujejo in bodo 
izvajali vsebine v eni 
različni občini (kot je 
sedež VGC)
2 – PP delujejo in bodo 
izvajali vsebine v dveh 
različnih občinah (kot je 
sedež VGC)
3 – PP delujejo in bodo 
izvajali vsebine v treh 
različnih občinah (kot je 
sedež VGC)
4 – PP delujejo in bodo 
izvajali vsebine v štirih 
različnih občinah (kot je 
sedež VGC)

Skupno število točk 132

V okviru javnega razpisa bo sofinanciranih predvi-
doma 15 prijavljenih projektov, in sicer predvidoma 5 iz 
zahodne kohezijske regije in predvidoma 10 in vzhodne 
kohezijske regije. V vsaki geografski enoti se izbere po 
en prijavljen projekt, razen v geografski enoti Osrednje-
slovenska (št. 14 in 15), kjer se izbereta dva prijavljena 
projekta. Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki 
bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti, ki 
bodo s prijavo zbrali večje število točk v posamezni 
geografski enoti.6

6 Geografske enote so razvidne iz slike 1.

Slika 1
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V primeru, da se v posamezni geografski enoti ne 
izbere predvidenega števila projektov, se v drugi geo-
grafski enoti v skladu z vnaprej določenim vrstnim re-
dom izbere prijavitelja, ki je bil po številu točk naslednji 
najbolje ocenjen in izpolnjuje pogoje za izbor.

Vrstni red geografskih enot, v katerih se izbere pro-
jekt, če se v posamezni geografski enoti ne izbere pred-
videno število projektov:7

končanega projekta. O natančnem datumu za hram-
bo dokumentacije bo prejemnik sredstev po končanem 
projektu pisno obveščen s strani ministrstva. Prav tako 
je prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu dolžan hra-
niti dokumentacijo za potrebe nadzora in spremljanja 
projekta v skladu z navodili ministrstva in organa upra-
vljanja;

– izpolnjevanje zahteve glede komuniciranja z jav-
nostjo in uporabo logotipov v skladu s 115. in 116. čle-
nom Uredbe št. 1303/2013/EU, navodili organa upra-
vljanja in navodili ministrstva ter na zahtevo ministrstva 
oziroma organa upravljanja poročal o njihovem izvajanju 
ter dopuščal javno objavo podatkov o projektu, kot sle-
di iz Priloge XII Uredbe št. 1303/2013/EU (podrobneje 
v poglavju 16 tega javnega razpisa);

– izpolnjevanje zahteve glede dostopnosti doku-
mentacije o projektu. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da 
bo omogočil tehnični, administrativni in finančni nadzor 
nad izvajanjem projekta, tako, da je vsak čas možna 
izvedba nadzora projekta ter vpogled v dokumenta-
cijo v vsaki točki projekta ob smiselnem upoštevanju 
140. člena Uredbe št. 1303/2013/ES. Nadzor se izvaja 
s strani PO, OU, organa za potrjevanje, revizijskega 
organa, drugih nadzornih organov Republike Slovenije, 
vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo 
projekta Operativnega programa za izvajanje kohezijske 
politike v programskem obdobju 2014–2020, predstavni-
kov Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča 
in Računskega sodišča RS ter s strani njihovih poobla-
ščencev. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo za potrebe 
nadzora, revizij projekta in spremljanja porabe sred-
stev ter doseganja zastavljenih ciljev nadzornim orga-
nom predložil vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, 
pravilnost in skladnost upravičenih stroškov projekta;

– zagotavljanje spodbujanja enakih možnosti mo-
ških in žensk ter preprečevanje vsakršne diskriminacije, 
zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med oseba-
mi, 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. čle-
nom Uredbe 1303/2013 EU ter 7. in 8. členom Uredbe 
1304/2013/EU. Izbrani prijavitelj bo moral cilje projekta 
uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja 
in ob spodbujanju cilja Evropske komisije o ohranjanju, 
varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upošteva-
nju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom 
Uredbe 1303/2013/EU;

– prepoved dvojnega uveljavljanja stroškov in izdat-
kov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira.

Druge pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavi-
teljev, izbranih na tem javnem razpisu, bodo določene 
v pogodbi o sofinanciranju.

Podrobneje so pristojnosti, odgovornosti in naloge 
prijaviteljev določene v pogodbi o sofinanciranju. Vzorec 
pogodbe mora parafirati odgovorna oseba prijavitelja 
oziroma pooblaščena oseba (Priloga št. 1: Vzorec po-
godbe o sofinanciranju), ki je del razpisne dokumenta-
cije tega javnega razpisa.

Prijavitelj mora z vsakim projektnim partnerjem 
skleniti partnerski sporazum (Priloga št. 12: Partnerski 
sporazum) v okviru katerega so opredeljene pravice, 
obveznosti in odgovornosti partnerjev pri izvedbi prija-
vljenega projekta. Partnerski sporazum je obvezna pri-
loga prijave. Partnerski sporazum mora vsebovati vsaj 
naslednje obvezne sestavine:

a. naziv in naslov podpisnikov partnerskega spo-
razuma;

b. odgovorne osebe;
c. številke bančnih računov;

7 Kriterij je izbran glede na stopnjo tveganja revščine 
v posamezni geografski enoti.

– zahodna kohezijska regija: Obalno-kraška (št. 11), 
Gorenjska (št. 13), Goriška (št. 12), Osrednjeslovenska 
(št. 14 in 15);

– vzhodna kohezijska regija: Jugovzhodna (št. 9), 
Posavska (št. 8), Pomurska (št. 1), Podravska A (št. 3), 
Savinjska A (št. 6), Savinjska B (št. 4), Koroška (št. 5), 
Zasavska (št. 7), Primorsko-notranjska (št. 10), Po-
dravska B (št. 2).8

8 Natančna razvrstitev občin v geografske enote je 
navedena v dokumentu »Razvrstitev občin v posamezne 
geografske enote«, ki je objavljen na spletni strani ministr-
stva www.mddsz.gov.si.

Če izbrani prijavitelj v roku, določenim s sklepom 
o izbiri, ne podpiše pogodbe o sofinanciranju, razpisna 
komisija predlaga ministrici v izbor prijavitelja, ki izpol-
njuje vse pogoje in je naslednji uvrščen na prednostnem 
vrstnem redu.

14 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skla-
du z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih 
podatkov.

Izbrani prijavitelj se s predložitvijo prijave na javni 
razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in 
izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni 
podatki o projektu v skladu z zakonom, ki ureja dostop 
do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja var-
stvo osebnih podatkov.

Vsi podatki iz prijav, ki jih strokovna komisija odpre, 
so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prija-
vitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna 
skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na 
del prijave, ne more pa se nanašati na celotno prijavo. 
Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju 
in ocenjevanju prijav, bodo predhodno podpisati izjavo 
o zaupnosti.

Podatke, navedene v prijavi, ki niso del poslovne 
skrivnosti, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vklju-
čeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in 
revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma 
sezname in analize.

Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podat-
kov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja, 
v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podat-
kov ter določili druge veljavne področne zakonodaje.

15 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, 
izbranih na javnem razpisu

Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge prijavi-
teljev, izbranih na tem javnem razpisu, bodo naslednje:

– vodenje ločenega knjigovodstva za projekt ozi-
roma ustrezne knjigovodske evidence ter zagotavljanje 
revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu z do-
ločbo 140. člena Uredbe št. 1303/2013/EU in predpisi, 
ki urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva. Prijavitelj, 
izbran na tem javnem razpisu, bo moral zagotavljati 
dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projekta 
v obdobju dveh let od 31. decembra pa predložitvi ob-
računov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke 
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d. davčne številke;
e. matične številke;
f. naziv in številko partnerskega sporazuma;
g. predmet partnerskega sporazuma;
h. veljavnost partnerskega sporazuma (od – do);
i. finančno razdelitev dodeljenih sredstev po posa-

meznih partnerjih, letih in vrstah stroškov skladno s pri-
javo na javni razpis;

j. pravice in obveznosti posameznih partnerjev 
v projektu;

k. poročanje in razdelitev nalog v postopku priprave 
in oddaje zahtevka za izplačilo ter drugih zahtevanih po-
ročil s strani nadzornih organov, vključno z roki priprave 
poročil projektnih partnerjev;

l. natančno opredeljene aktivnosti po posameznih 
projektnih partnerjih, ki morajo biti skladne s prijavo na 
javni razpis in roke za njihovo izvedbo;

m. imena stroškovnih mest pod katerimi posamezni 
projektni partnerji vodijo ločeno računovodstvo za projekt;

n. način in roke za prenakazilo sredstev projektnim 
partnerjem za potrjene in izplačane zahtevke za izplačilo;

o. dogovor o lastništvu ter delitvi morebitnih produk-
tov oziroma rezultatov, ki bodo nastali tekom projekta;

p. druge obveznosti prijavitelja in posameznih pro-
jektnih partnerjev;

q. način in postopek v primeru sprememb partnerstva;
r. način in postopek spremembe partnerskega spo-

razuma;
s. določilo, da je partnerski sporazum veljaven le 

v primeru, če je projekt, ki je predmet partnerskega spo-
razuma, izbran na javnem razpisu.

16 Informiranje in obveščanje javnosti
Izbrani prijavitelji morajo pri izvajanju projektov spo-

štovati zahteve EU glede informiranja in obveščanja 
javnosti. Obveznosti izhajajo iz Uredbe 1303/2013/EU 
(115. in 116. člen), podrobneje pa so razložene v Na-
vodilih organa upravljanja na področju komuniciranja 
vsebin na področju evropske kohezijske politike za pro-
gramsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila).

Pri izvajanju projektov, sofinanciranih s sredstvi 
Evropskega socialnega sklada, je potrebno dosledno 
uporabljati logotip Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, EU ter logotip Evropskega 
socialnega sklada in navesti, da projekt delno financira-
ta ministrstvo ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega 
socialnega sklada. Hkrati je potrebno navesti, da se 
projekt financira iz Operativnega programa za izvaja-
nje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje 
tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe »Aktivno 
vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti 
in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 
specifičnega cilja 9.1.3 »Preprečevanje zdrsa v revščino 
oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neena-
kosti v zdravju«.

Izbrani prijavitelji in vsi projektni partnerji morajo 
zagotoviti, da bodo vsi sub jekti, vključeni v projekt, obve-
ščeni o sofinanciranju iz Evropskega socialnega sklada. 
Na zahtevo ministrstva mora izbrani prijavitelj sodelovati 
pri informiranju in obveščanju javnosti, ki ga organizira 
ministrstvo ali organ upravljanja.

Sprejetje financiranja pomeni tudi privolitev v vklju-
čitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.

17 Zahteve glede spoštovanja zakonov, navodil 
in predpisov

Izbrani prijavitelji bodo pri porabi sredstev javnega 
razpisa zavezani spoštovati tudi pravila javnega naro-
čanja, in sicer:

– obvezna uporaba pravil javnega naročanja v pri-
meru, ko so izbrani prijavitelji k temu zavezani skladno 
s 9. členom veljavnega zakona o javnem naročanju 
(ZJN-3);

– omejena uporaba pravil javnega naročanja v pri-
merih, ki jih določa 23. člen ZJN-3.

Podrobneje so zahteve glede upoštevanja ZJN-3 
določene v Navodilih posredniškega organa MDDSZ 
upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stro-
ških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopnih 
na http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohe-
zijska_politika/.

18 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, 
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor 
se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi 
dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti 
znani, oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne 
podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi 
jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, 
ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi 
sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem 
javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponare-
jene listine ali kaznivega dejanja, bo prijavitelj dolžan 
vrniti neupravičeno prejeta sredstva v roku 30 dni od 
pisnega poziva ministrstva, skupaj z zakonskimi zamu-
dnimi obrestmi, obračunanimi od dneva zapadlosti do 
dneva vračila. Če je takšno ravnanje namerno, se bo 
obravnavalo kot goljufija.

19 Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z na-

menom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji 
v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možno-
sti www.mddsz.gov.si ali preko elektronskega naslova 
gp.mddsz@gov.si (s pripisom: Javni razpis za sofinanci-
ranje projektov večgeneracijskih centrov – informacije).

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zve-
zi z razpisom bodo objavljeni na spletni strani: www.
mddsz.gov.si.

Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico 
za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predsta-
vljen javni razpis. Vsi podatki v zvezi z izvedbo informa-
tivne delavnice bodo objavljeni na spletni strani ministr-
stva www.mddsz.gov.si.

Izbrani prijavitelji na tem javnem razpisu ter zapo-
sleni v projektu bodo po podpisu pogodbe povabljeni na 
delavnico, kjer bodo seznanjeni z navodili in zahtevami 
za izvajanje in poročanje o sofinanciranih projektih. Da-
tum delavnice bo ministrstvo objavilo na spletni strani 
www.mddsz.gov.si po izdaji sklepov o dodelitvi sredstev 
oziroma po podpisu pogodb o sofinanciranju.

19.1 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
19.1.1 Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki mo-

rajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del prijave:
– Obrazec št. 1: Osnovni podatki o projektu, prijavi-

telju in projektnih partnerjih
– Obrazec št. 2: Prijavnica
– Obrazec št. 3: Finančni načrt
– Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in 

sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o iz-

polnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 6: Izjava občine
– Obrazec št. 7: Potrdilo o izpolnjevanju pogoja 

glede delovnih izkušenj
– Obrazec št. 8: Supervizijski dogovor
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– Obrazec št. 9: Dogovor o sodelovanju
19.1.2 Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Priloga št. 2: Označba prijave
– Priloga št. 3: Obrazec za izračun standardne le-

stvice stroška na enoto (SSE A) za mesečni strošek 
plače za zaposlene na operaciji, ki se financira v okviru 
OP EKP 2014–2020 na MDDSZ.

19.1.3 Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije 
in jih morajo prijavitelji priložiti sami

– Priloga št. 4: Pogodba/-e o sofinanciranju projek-
ta/programa iz preteklih obdobij

– Priloga št. 5: Strokovni izpit s področja socialnega 
varstva

– Priloga št. 6: Pogodba o lastništvu prostorov ozi-
roma najemna pogodba za celotno obdobje izvajanja 
projekta

– Priloga št. 7: Potrdilo o zahtevani izobrazbi
– Priloga št. 8: Kopija ustanovitvenega akta ali dru-

gega ustreznega temeljnega akta
– Priloga št. 9: Kopija Internega akta (iz katerega je 

razviden pritožbeni postopek)
– Priloga št. 10: Izjava o neposlovanju z žigom
– Priloga št. 11: Kopija sklepa organa o razporeditvi 

sredstev
– Priloga št. 12: Partnerski sporazum
– Priloga št. 13: Prostovoljski program.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  
in enake možnosti

Št. 4301-5/2016/15 Ob-2906/16

Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 
1535 Ljub ljana, na podlagi 24. člena Uredbe o porabi 
sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Slove-
niji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe 
za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15 in 
36/16) in 106.i člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) 
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje energetske prenove stavb  

v lasti in rabi občin
v okviru »Operativnega programa Evropske kohe-

zijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 
4 »Trajnostna raba in pro izvodnja energije in pametna 
omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na niz-
koogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne 
naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pa-
metnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih 
virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi 
stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega ci-
lja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem 
sektorju«

1. Splošni podatki o javnem razpisu
1.1. Podatki posredniškega organa
Neposredni proračunski uporabnik, ki dodeljuje 

sredstva
Naziv: Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju: 

MZI)
Naslov: Langusova ulica 4, 1535 Ljub ljana
Zakoniti zastopnik: dr. Peter Gašperšič, minister
Spletna stran: http://www.mzi.gov.si/si/
1.2. Dostopnost in vsebina razpisne dokumentacije
Dokumentacija javnega razpisa je na voljo na sple-

tnem naslovu: http://www.mzi.gov.si

Dokumentacija javnega razpisa je sestavljena iz 
sledečih dokumentov:

– razpisna dokumentacija s prilogo:
– Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu ener-

getske prenove stavb javnega sektorja;
– obrazci za sestavo vloge:

– Obrazec št. 1: Osnovni podatki o vlagatelju,
– Obrazec št. 2: Osnovni podatki o operaciji,
– Obrazec št. 3: Osnovni podatki o stavbi,
– Obrazec št. 4: Izjava vlagatelja,
– Obrazec št. 5: Vzorec pogodbe o sofinanciranju,
– Obrazec št. 6: Kontrolnik za popolnost vloge,
– Obrazec št. 7: Oprema ovojnice.

1.3. Vprašanja, dodatne informacije in obveščanje
Potencialni vlagatelji lahko zastavijo vprašanja 

v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi 
javnega razpisa na spletno pošto: mzi.pp-eps@gov.si. 
Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim raz-
pisom je najkasneje 20 dni pred rokom za oddajo vlog. 
MZI bo odgovore na zastavljena vprašanja, ki se ne-
posredno nanašajo na predmetni javni razpis, podal 
v roku 5 delovnih dni od prejema vprašanja in najka-
sneje 10 dni pred rokom za oddajo vlog. Odgovori bodo 
objavljeni na spletni strani MZI. MZI na vprašanja, ki se 
ne nanašajo na predmetni javni razpis ne bo odgovarjalo 
in jih bo zavrglo.

Odgovori na zastavljena vprašanja in dodatne in-
formacije predstavljajo sestavni del predmetne razpisne 
dokumentacije.

MZI lahko po predhodni odobritvi Službe Vlade RS 
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko objavi spre-
membo javnega razpisa. Objava spremembe javnega 
razpisa bo izvedena na enak način kot objava predme-
tnega javnega razpisa.

2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Pravno podlago za izvedbo javnega razpisa pred-

stavljajo sledeči dokumenti:
– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-

menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 320),

– Uredba (EU) št. 1300/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem 
skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 281),

– Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 480/2014 
z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o sku-
pnih določbah o Evropskem skladu za regionalni ra-
zvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo z vsemi 
spremembami (Uredba EU 480/2014);

– Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih 
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 
(UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1) in njena izved-
bena uredba,
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– Direktiva o energetski učinkovitosti (Direktiva 
2012/27/EU),

– Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (Direk-
tiva 2010/31/EU),

– Partnerski sporazum med Slovenijo in Evrop-
sko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 
2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,

– Operativni program za izvajanje evropske kohezij-
ske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MA-
OP001, z dne 11. 12. 2014,

– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15),

– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),

– Zakon o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-C) (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – 
ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO in 76/15),

– Uredba o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13 in 10/14),

– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),

– Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list 
RS, št. 127/06),

– Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta 
po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, 
št. 32/07),

– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, 
št. 91/15),

– Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 
81/15),

– Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Ura-
dni list RS, št. 96/14),

– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obrav-
navo investicijske dokumentacije na področju javnih fi-
nanc (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),

– Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini 
energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16),

– Uredba o postopku, merilih in načinih dodelje-
vanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov 
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),

– Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list 
RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 
– ZJN-3),

– Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energi-
je in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, 
št. 89/08, 25/09, 58/12 in 17/14 – EZ-1),

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

– Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, 
št. 55/08),

– Proračun Republike Slovenije za leto 2016 
(DP2016) (Uradni list RS, št. 96/15),

– Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta 
(Uradni list RS, št. 29/15 in 36/16),

– Merila za izbor operacij v okviru Operativnega 
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za 
obdobje 2014–2020 (SVRK, 17. 4. 2015),

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

– Navodilo organa upravljanja za načrtovanje, odlo-
čanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje 

izvajanja evropske kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014–2020, julij 2015,

– Navodilo organa upravljanja o upravičenih stro-
ških za sredstva evropske kohezijske politike za pro-
gramsko obdobje 2014–2020, julij 2015,

– Navodilo organa upravljanja za izvajanje upravljal-
nih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013, 
julij 2015,

– Navodilo organa upravljanja na področju komuni-
ciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike 
za programsko obdobje 2014–2020, julij 2015,

– Navodila za delo posredniških organov in upra-
vičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega 
sektorja (MZI),

– Odločitev o podpori št. 4-1-4/MZI/0 za »Javni raz-
pis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti 
in rabi občin« Službe vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za struktur-
ne sklade in kohezijski sklad št. 3032-78/2016/6 z dne, 
29. 8. 2016,
ter ostali veljavni predpisi in navodila organa upravljanja 
v Republiki Sloveniji, objavljeni na spletnem naslovu: 
http://www.eu-skladi.si ter www.mzi.gov.si/si in vsa dru-
ga veljavna zakonodaja na področju predmeta javnega 
razpisa. Navedene pravne podlage morajo vlagatelji 
upoštevati tako pri oddaji vloge, kot pri morebitnem ka-
snejšem izvajanju operacije.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet sofinanciranja so operacije celovite ener-

getske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.
»Operacija« pomeni projekt, pogodbo, ukrep ali sku-

pino projektov, ki jih izberejo organi upravljanja zadevnih 
programov ali pa se izberejo pod njihovo pristojnostjo. 
Operacija prispeva k ciljem povezane prednostne nalo-
ge ali prednostnih nalog, na katere se nanaša; v okviru 
finančnih instrumentov operacijo sestavljajo finančni pri-
spevki programa k finančnim instrumentom in nadalj-
nja finančna podpora navedenih finančnih instrumentov. 
V primeru uporabe postopka javnozasebnega partner-
stva se v okvir operacije štejejo vse stavbe in ukrepi, ki 
so predmet pogodbe med javnim in zasebnim partnerjem.

»Celovita energetska prenova« je usklajena izved-
ba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe 
(npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih siste-
mih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, pri-
prava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično 
mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial 
za energetsko prenovo.

4. Podatki o sofinaciranju
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-

ska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada.
Predmetni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru 

»Operativnega programa Evropske kohezijske politike 
za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna 
raba in pro izvodnja energije in pametna omrežja«, te-
matskega cilja 4.1 »Podpora prehodu na nizkoogljično 
gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 
1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega 
upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov ener-
gije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in 
stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Poveča-
nje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

4.1. Razpoložljiva sredstva
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske ko-

hezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje 
operacij po tem javnem razpisu v letih 2017 in 2018, 
znaša 10.588.235 EUR (od tega 9.000.000 EUR sred-
stev EU in 1.588.235 EUR iz slovenske udeležbe kohe-
zijske politike).
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Namenska sredstva za kohezijsko politiko so zago-
tovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračun-
skih postavkah ministrstva:

– PP 160328 PN4.1-Energetska prenova 
stavb-14-20-KS-EU,

– PP 160329 PN4.1-Energetska prenova 
stavb-14-20-KS-slovenska udeležba.

4.2. Višina sofinanciranja
S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinan-

ciranih 40 % upravičenih stroškov operacije (od tega 
85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske 
udeležbe kohezijske politike), razen če izračun finančne 
vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja.

Izračun finančne vrzeli mora biti izdelan skladno 
z Uredbo EU 1303/2013 in Uredbo EU 480/2014 ter 
dokumentom Evropske komisije »Guide to Cost-Benefit 
Analysis of Investment Projects – Economical appraisal 
tool for Cohesion Policy 2014–2020« z upoštevanjem 
15 letnega referenčnega obdobja operacije in ob upo-
števanju 4 % finančne diskontne stopnje.

Sredstva lastne udeležbe v višini 60 % ali več upra-
vičenih stroškov, neupravičenih stroškov in morebitne 
stroške primanjkljaja mora zagotavljati upravičenec ozi-
roma, v primeru JZP, upravičenec skupaj z zasebnim 
parterjem.

4.3. Upravičeni nameni in upravičeni stroški
Upravičeni nameni, upravičeni stroški (vrste, dovo-

ljene vrednosti itd.) ter izdatki za sofinanciranje s sred-
stvi evropske kohezijske politike so podrobno obrazlože-
ni v Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energet-
ske prenove stavb javnega sektorja (MZI), ki je sestavni 
del in priloga predmetne razpisne dokumentacije.

Upravičeni stroški so:
– stroški storitev zunanjih izvajalcev v skupni viši-

ni največ 12 % celotnih upravičenih stroškov operacije 
(brez DDV), ki obsegajo:

– stroške investicijske in projektne dokumentacije 
v skupni višini največ 7 % celotnih upravičenih stroškov 
operacije (brez DDV),

– stroške nadzora v skupni višini največ 3 % celo-
tnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV),

– stroške ostalih storitev,
kot so opredeljeni v poglavju 3.1 Priročnika upravičenih 
stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega 
sektorja (MZI);

– stroški gradnje in nakupa opreme, kot so oprede-
ljeni v poglavju 3.2 Priročnika upravičenih stroškov pri 
ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI);

– stroški informiranja in komuniciranja, kot so opre-
deljeni v poglavju 3.3 Priročnika upravičenih stroškov 
pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja 
(MZI) v skupni višini največ 1 % celotnih upravičenih 
stroškov operacije (brez DDV);

– stroški plač, kot so opredeljeni v poglavju 3.4 Pri-
ročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske pre-
nove stavb javnega sektorja (MZI), v skupni višini največ 
3 % celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV).

Neupravičeni stroški so:
– davek na dodano vrednost,
– nepredvidena dela,
– davek na promet z nepremičninami,
– nakup rabljene opreme,
– notarski in odvetniški stroški.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani, so potrebni 

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

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

– so prepoznani s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 

listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili skupnosti 

in nacionalnimi predpisi.
Upravičeni so le stroški za del investicije, ki prispe-

va k neposrednemu prihranku pri rabi energije v stav-
bah, ki so predmet operacije.

Nameni, stroški in izdatki, ki niso opredeljeni kot 
upravičeni, so neupravičeni do sofinanciranja s sredstvi 
evropske kohezijske politike.

Programsko območje izvajanja tega javnega razpi-
sa obsega območje celotne Slovenije.

4.4. Obdobje upravičenosti
Obdobje upravičenosti stroškov je za vse upraviče-

ne stroške operacije v skladu s Priročnikom upravičenih 
stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega 
sektorja (MZI), razen za stroške izdelave investicijske in 
projektne dokumentacije ter stroškov ostalih storitev (kot 
so opredeljeni v poglavju 3.1 navedenega priročnika), od 
izdaje sklepa o izboru do 30. 9. 2018. Za stroške izdela-
ve investicijske in projektne dokumentacije ter stroškov 
ostalih storitev (kot so opredeljeni v poglavju 3.1 nave-
denega priročnika) je obdobje upravičenosti od 1. 1. 
2014 do 30. 9. 2018.

Obdobje upravičenosti izdatkov je za vse izdatke, 
vezane na upravičene stroške operacije v skladu s Pri-
ročnikom upravičenih stroškov pri ukrepu energetske 
prenove stavb javnega sektorja (MZI), razen za stro-
ške izdelave investicijske in projektne dokumentacije ter 
stroškov ostalih storitev (kot so opredeljeni v poglavju 
3.1 navedenega priročnika), od izdaje sklepa o izboru 
do 31. 12. 2018. Za izdatke, vezane na stroške izdela-
ve investicijske in projektne dokumentacije ter stroškov 
ostalih storitev (kot so opredeljeni v poglavju 3.1 nave-
denega priročnika) je obdobje upravičenosti od 1. 1. 
2014 do 31. 12. 2018.

Operacije, ki so že zaključene pred izdajo sklepa 
o sofinanciranju operacije, niso upravičene do sofinan-
ciranja.

Predviden datum črpanja sredstev podeljenih po 
tem javnem razpisu je v prvi polovici leta 2017, konec 
črpanja sredstev pa v drugi polovici leta 2018.

5. Vlagatelj in upravičenci
»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko občina. 

»Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa po-
godbe o sofinanciranju.

V primeru, da je/so predmet operacije stavba/stav-
be, ki je/so v (so)lasti občine ali osebe širšega javnega 
sektorja, katere ustanovitelj je občina in/ali osebe ožje-
ga ali/ali širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj 
je država, predstavljajo upravičene stroške stroški, ki 
so vezani na celotno stavbo/e. V tem primeru morajo 
(so)lastniki stavbe/stavb skleniti sporazum o ureditvi 
medsebojnih razmerij, ki opredeljuje način sofinancira-
nja operacije in v okviru katerega je občina s strani preo-
stalih (so)lastnikov imenovana za vlagatelja, prejemnika 
sredstev in nosilca izvedbe investicije.

V primeru, da je/so predmet operacije stavba/stav-
be, ki je/so v (so)lasti osebe širšega javnega sektorja, 
katere ustanovitelj je občina in/ali osebe ožjega ali/ali 
širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država 
ter osebe zasebnega prave, je operacija lahko predmet 
sofinanciranja, zgolj v primeru, da oseba zasebnega 
prava zagotovi celoto sredstev za izvedbo dela opera-
cije, ki se nanaša na njen (so)lastniški delež. Predmetni 
del ni predmet sofinanciranja, zaradi česar oseba za-
sebnega prava ni upravičenec v skladu s tem razpisom. 
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V tem primeru morajo (so)lastniki stavbe/stavb skleniti 
sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij, ki oprede-
ljuje način sofinanciranja operacije in v okviru katerega 
je občina s strani preostalih (so)lastnikov imenovana 
za vlagatelja, prejemnika sredstev in nosilca izvedbe 
investicije.

6. Pogoji, zahteve in merila za priznanje upravi-
čenosti

6.1. Pogoji
Vloga mora za priznanje upravičenosti izkazovati 

izpolnjevanje sledečih pogojev:

Pogoji za 
ugotavljanje 
upravičenosti

Vsebina pogoja za ugotavljanje upravičenosti Zahtevana dokazila

Izkazovanje možnosti 
za financiranje 
z energetskim 
pogodbeništvom

Vlagatelj mora izkazati, da je bil za operacijo 
izveden predhodni postopek ugotavljanja primernosti 
JZP s pripadajočo dokumentacijo (v skladu z 31. členom 
Zakona o JZP).

Ocena možnosti javno-zasebnega 
partnerstva

Podpora samo za 
stavbe, ki izkazujejo 
določen nivo 
dovedene energije

Vlagatelj mora izkazati, da stavba/e, ki je/so predmet 
operacije, ne izpolnjujejo minimalnih zahtev energetske 
učinkovitosti (Pravilnik o učinkoviti rabi energije 
v stavbah).

Razširjen energetski pregled

Vlagatelj mora izkazati, da je za stavbo/e, ki 
je/so predmet operacije, izdelan razširjen energetski 
pregled (REP) in določen nivo energetske učinkovitosti 
stavbe v skladu s točko 6.1 Navodil za delo posredniških 
organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove 
stavb javnega sektorja.

Razširjen energetski pregled

Vlagatelj mora izkazati, da je za stavbo/e, ki 
je/so predmet operacije, izdelana energetska izkaznica 
(EI), v kolikor je po EZ-1 zahtevana.

Energetska izkaznica

Pridobljena izjava izdelovalca izkaza energijskih lastnosti 
stavbe, da bo(do) stavba/e po izvedeni energetski 
prenovi dosegala/e predpisano raven učinkovite rabe 
energije, kot jo določa trenutno veljavni predpis (Pravilnik 
o učinkoviti rabi energije v stavbah).

Izjava izdelovalca izkaza 
energijskih lastnosti stavbe

Podpora le za tisti del 
operacije, ki prispeva 
k učinkoviti rabi in/ali 
uporabi obnovljivih 
virov energije

Vlagatelj mora izkazati, da je za stavbo/e, ki 
je/so predmet operacije, izdelana investicijska 
dokumentacija, pripravljena v skladu s točko 6.2 Navodil 
za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu 
energetske prenove stavb javnega sektorja ter potrjena 
s strani pristojnega organa.

Investicijska dokumentacija,
Sklep o potrditvi investicijske 
dokumentacije

Vlagatelj mora izkazati, da je za stavbo/e, ki 
je/so predmet operacije, izdelan načrt merjenja in 
kontrole prihrankov energije in drugih učinkov ter načrt 
stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov.

Načrt merjenja in kontrole 
prihrankov energije in drugih 
učinkov ter načrt stalne 
optimizacije delovanja energetskih 
sistemov

Vlagatelj mora izkazati, da je za operacijo pripravljen 
izračun finančne vrzeli za referenčno obdobje operacije 
15 let ob upoštevanju 4 % finančne diskontne stopnje. 
Izračun mora biti izdelan skladno z EU uredbama 
št. 1303/2013 in 480/2014 ter dokumentom Evropske 
komisije »Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment 
Projects – Economic appraisal tool for Cohesion Policy 
2014–2020«.

Investicijska dokumentacija

Izkazovanje 
lastništva 

Vlagatelj mora izkazati, da je stavba/e, ki je/so predmet 
operacije, v celoti v lasti občine ali države. V primeru 
solastništva z osebo zasebnega prava mora vlagatelj 
izkazati, da ima za izvedbo operacije sklenjen sporazum 
o sofinanciranju z vsemi drugimi (so)lastniki stavb/e.

Izpis iz zemljiške knjige,
Sporazum o sofinanciranju 
operacije (v primeru solastništva)

Izkazovanje 
urejenega 
upravljavstva

V primeru, da je v stavbi/ah, ki je/so predmet operacije, 
več upravljavcev, mora vlagatelj izkazati urejeno 
upravljavstvo. Šteje se, da je upravljavstvo urejeno, 
če je med vsemi upravljavci stavb/e, ki je/so predmet 
operacije, sklenjen sporazum o tem, kdo bo vodil 
energetsko prenovo, in izdelan načrt o financiranju.

Sporazum o vodenju in načrt 
o financiranju
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Pogoji za 
ugotavljanje 
upravičenosti

Vsebina pogoja za ugotavljanje upravičenosti Zahtevana dokazila

Opredelitev predloga 
celovite energetske 
prenove stavbe

Vlagatelj mora izkazati, da se bo v okviru operacije 
izvajala celovita energetska prenova, kot je predlagana 
v razširjenem energetskem pregledu 

Razširjen energetski pregled 
ter izjava vlagatelja, se bo 
v okviru operacije izvajala 
celovita energetska prenova, 
kot je predlagana v razširjenem 
energetskem pregledu

Sočasno izvajanje 
drugih ukrepov za 
izboljšanje stanja 
stavbe

Vlagatelj mora izkazati, da se bodo v okviru operacije ob 
energetski prenovi v skladu z načeli dobrega gospodarja 
izvajali tudi drugi smiselni ukrepi za izboljšanje stanja 
stavbe.

Izjava vlagatelja, da se bodo 
v okviru operacije ob energetski 
prenovi v skladu z načeli dobrega 
gospodarja izvajali tudi drugi 
smiselni ukrepi za izboljšanje 
stanja stavbe.

Minimalna višina 
operacije

Vlagatelj mora izkazati, da je vrednost operacije 
v primeru JZP1 nad 750.000,00 € brez DDV in v primeru 
JN2 nad 500.000,00 € brez DDV.

Investicijska dokumentacija

1 Šteje se, da se operacija izvaja po JZP, če vsaj 50 % vrednosti operacije brez DDV predstavlja razmerje javno-zasebnega 
partnerstva. Navedena razmejitev velja izključno za namene ocenjevanja in ne izključuje vlagateljeve obveznosti do predloži-
tve dokazil, ki so zahtevana, če se del operacije izvaja v okviru javnega naročila, kot so predvidena v drugih delih predmetne 
razpisne dokumentacije.

2 Šteje se, da se operacija izvaja po JN, če več kot 50 % vrednosti operacije brez DDV predstavlja javno-naročniško 
razmerje.

Projektna 
dokumentacija

Vlagatelj mora izkazati, da je za operacijo, ki se 
izvaja v okviru javnega naročila, izdelana projektna 
dokumentacija (IDP, PZI). PGD in PVO se izdelata, če 
je to zahtevano po trenutno veljavni gradbeni oziroma 
okoljski zakonodaji.

Projektna dokumentacija

Zaključena finančna 
konstrukcija

Vlagatelj mora izkazati, da ima operacija zaključeno 
finančno konstrukcijo oziroma, ob upoštevanju virov 
po tem javnem razpisu, zagotovljene vse ostale vire za 
izvedbo celotne operacije (po tekočih cenah). 

Dokument o zagotovljenih 
sredstvih za izvedbo operacije 
(odlok o veljavnem proračunu 
lokalne skupnosti in NRP, 
v katerega je uvrščen projekt, ki 
je predmet vloge za načrtovano 
obdobje izvajanja operacije 
oziroma drugo enakovredno 
dokazilo)

Izbrani izvajalci Izvajalci, ki bodo izvajali predmet operacije, morajo 
biti pravnomočno izbrani po postopku, skladnem 
z veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja, 
javno-zasebnega partnerstva oziroma drugega pravno 
relevantnega področja.

Odločitve o izboru izvajalcev, ki 
bodo izvajali predmet operacije,
Potrdilo o pravnomočnosti 
odločitev o izboru izvajalcev, ki 
bodo izvajali predmet operacije

Izdelan LEK Vlagatelj mora izkazati, da ima lokalna skupnost, v kateri 
se izvaja operacija, izdelan lokalni energetski koncept 
(LEK).

Odlok ali sklep o sprejemu 
lokalnega energetskega koncepta 
občine

Pridobljena 
dovoljenja in soglasja

Vlagatelj mora izkazati, da ima za izvajanje operacije 
pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. 
V primeru, da gradbeno dovoljenje ni potrebno, 
mora odgovorni projektant podati izjavo, da glede na 
zakonodajo gradbeno dovoljenje ni potrebno.
Glede na vrsto posegov, upoštevajoč področno 
zakonodajo, se po potrebi priložijo še:
– analizo presoje vplivov na okolje, ki jo mora izdelati za 
to pooblaščena institucija;
– soglasja nosilcev urejanja prostora, v kolikor je poseg 
na področju varovalnih pasov in ostalih omejitev (npr. 
kulturnovarstveno soglasje na območjih varovanja 
kulturne dediščine, soglasje upravljavca energetskih 
vodov, v kolikor je za poseg potrebno soglasje 
upravljavca …).
Če soglasja niso potrebna, mora projektant podati izjavo, 
da ostala soglasja niso potrebna.

Pravnomočno gradbeno 
dovoljenje,
Analiza presoje vplivov na okolje,
Soglasja nosilcev urejanja 
prostora,
V primeru, da zgornji dokumenti 
niso potrebni, se predloži izjava 
projektanta o navedenem dejstvu.

Namembnost stavbe Vlagatelj mora izkazati, da stavba/e, ki je/so predmet 
operacije, ni(so) namenjena bivanju.

Izjava vlagatelja, da stavba ni 
namenjena bivanju
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Vloge, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih 
pogojev za ugotavljanje upravičenosti bodo zavrnjene.

6.2. Zahteve
Vlagatelj mora izpolnjevati sledeče zahteve, katerih 

izpolnjevanje izkazuje z Obrazcem št. 4: Izjava vlagatelja: 

Zahteve
Vlagatelj/upravičenec je oziroma bo pri porabi sredstev upošteval zakon, ki ureja javno naročanje in javno-zasebno 
partnerstvo, če so izpolnjeni pogoji za njegovo uporabo. 
Vlagatelj/upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 
1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske 
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Vlagatelj/upravičenec bo dolžan zagotavljati 10-letno hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo 
ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske 
unije in nacionalno zakonodajo. V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral upravičenec zagotoviti 
dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju treh let od 31. decembra po predložitvi obračunov 
Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije 
bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva. Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati 
porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski 
kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen 
pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive 
podpore, za katere bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
Vlagatelj/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 kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter 
drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi). 
Vlagatelj/upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost 
in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec 
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. 
Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi 
nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil 
nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Vlagatelj/upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke operacij. Če se bodo pri izvajanju 
operacije ustvarili prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Vlagatelj/upravičenec zagotavlja, da operacija ne bo predmet nedovoljenih sprememb, in da izbrane operacije za 
podporo iz skladov ne vključujejo operacije, ki so bile ali bi morale biti v postopku izterjave v skladu po preselitvi pro-
izvodne dejavnosti zunaj programskega območja v skladu s 71. členom EU Uredba o skupnih določbah. Spremembe 
operacije so dovoljene zgolj ob upoštevanju veljavne zakonodaje in Navodil organa upravljanja za načrtovanje, 
odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014–2020.
Vlagatelj/upravičenec soglaša s tem, da bo, v kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi 
in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke 
oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko 
vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu 
na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva 
skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun 
Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
Vlagatelj/upravičenec bo pri izvajanju operacije zagotovil skladnosti z načeli spodbujanja enakosti moških in žensk ter 
nediskriminacije in trajnostnega razvoja (7. in 8. člen EU Uredbe o skupnih določbah).
Vlagatelj/upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom 
Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati 
podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Vlagatelj/upravičenec zagotavlja, da pri operaciji ne prihaja, do dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so že 
bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira. Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega 
koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, 
bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz 
proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike 
Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. V kolikor višina 
sofinanciranja operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, bo potrebno ustrezno znižanje stopnje, ministrstvo 
pa zahteva od upravičenca vrnitev neupravičeno prejetih sredstev v skladu s pogodbo o sofinanciranju.
Vlagatelj/upravičenec je seznanjen, da operacija ne sme predstavljati državne pomoči.
Vlagatelj/upravičenec mora zagotoviti, da v primeru, da je izvajalec istočasno tudi dobavitelj elektrike, toplote, plina ter 
tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem, le-ta prihrankov energije, ki so posledica izvedenih ukrepov energetske 
učinkovitosti in so predmet sofinanciranja, ne sme upoštevati v okviru sheme prihrankov energije pri končnih 
odjemalcih opredeljene s 318. členom EZ-1 in Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).
Vlagatelju/upravičencu ni prepovedano sodelovanje na razpisu zaradi kršitve pogodbe o sofinanciranju operacije 
oziroma projekta.
Operacija ni sofinancirana iz drugih sredstev EU, oziroma skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne presega 
najvišje dovoljene višine sofinanciranja v skladu s tem razpisom.
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6.3. Merila
Predlagane operacije, ki bodo izpolnjevale pogo-

je upravičenosti, se bodo presojale na podlagi meril 
za ocenjevanje. Merila za ocenjevanje operacij so, na 
podlagi Meril za izbor operacij v okviru Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike za 
obdobje 2014–2020, razdeljena na tri sklope in dodatek 
za stavbe kulturne dediščine:

A. prispevek k energetski učinkovitosti (50 %),
B. delež sofinanciranja upravičenih stroškov s strani 

upravičenca (35 %),
C. prispevek k družbeni spremembi in dvigu druž-

bene ozaveščenosti (15 %).
Sklopi so definirani z naslednjimi kazalniki:
A. Prispevek k energetski učinkovitosti:
a) razmerje med letnim prihrankom končne energije 

in kondicionirano površino stavbe (kWh/m2/leto),
b) razmerje med povečanjem pro izvodnje energije 

iz OVE in porabo končne energije.
B. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov s stra-

ni upravičenca:
a) razmerje med letnim prihrankom končne energije 

in vrednostjo upravičenih stroškov (kWh/€/leto),
C. Prispevek k družbeni spremembi in dvigu druž-

bene ozaveščenosti:
a) izvedba operacije po JZP, ki omogoča izvedbo 

financiranja z energetskim pogodbeništvom,
b) višina operacije brez DDV (mio €),

c) izgradnja električne polnilne naprave za avto-
mobile.

D. Specifična merila za stavbe kulturne dediščine:
Pri stavbah kulturne dediščine se bodo pri izra-

čunu kazalnika tAa (razmerje med letnim prihrankom 
končne energije in kondicionirano površino stavbe 
(kWh/m2/leto)), upoštevali učinki izvedbe prenove, 
vključno z ukrepi, ki jih zaradi varovanja kulturne dedi-
ščine ne bo možno izvesti v celoti ali delno (npr. fasada) 
oziroma, kot da je bil ukrep izveden.

Najvišje možno skupno število točk je 100. Posa-
mezni sklopi so ovrednoteni z utežmi (utež 1), znotraj 
sklopov pa so z utežmi (utež 2) ovrednoteni posamezni 
kazalniki. Za vsak kazalnik je mogoče prejeti največ 
toliko točk, kolikor znaša zmnožek uteži posameznega 
kazalnika (utež 2) s 100. Za vsak sklop je mogoče prejeti 
največ toliko točk, kolikor znaša zmnožek uteži posame-
znega sklopa (utež 1) s 100.

Operacije, ki bodo pri merilih Aa in Ba skupno dose-
gle nič točk, ne glede na skupno število doseženih točk 
pri ostalih merilih, bodo opredeljene kot neprimerne za 
izvedbo s sredstvi evropske kohezijske politike.

Pri vnosu podatkov in izračunu točk za posamezen 
kazalnik se vrednosti zaokrožujejo na dve decimalki, pri 
čemer se vrednosti od 0 do 4 zaokrožijo navzdol, vre-
dnosti od 5 do 9 pa navzgor.

Višje število skupnih točk pomeni višjo uvrstitev na 
listi operacij, ki bodo sofinancirane iz naslova energet-
ske prenove stavb.

3 Pri stavbah kulturne dediščine se bodo pri izračunu 
kazalnika tAa (razmerje med letnim prihrankom končne ener-
gije in kondicionirano površino stavbe (kWh/m2/leto)), upo-
števali učinki izvedbe prenove, vključno z ukrepi, ki jih zara-
di varovanja kulturne dediščine ne bo možno izvesti v celoti 
ali delno (npr. fasada) oziroma, kot da je bil ukrep izveden.

Posamezni kazalniki se točkujejo po formuli:

pri čemer sta n zaporedna številka kazalnika in tn 
število izračunanih točk za ta kazalnik

Za izračun skupnega števila točk (SŠT) celotne 
operacije je treba točke, pridobljene za posamezne ka-
zalnike, sešteti:

pri čemer so SŠT skupno število točk in Aa, Ab,..., 
Cc oznake kazalnikov

A. Prispevek k energetski učinkovitosti, z utežjo 50 %:
a. razmerje med letnim prihrankom končne ener-

gije3 in kondicionirano površino stavbe (kWh/m2/leto), 
s podrejeno utežjo 80 %:

od vključno 0 do 30 0 točk
od vključno 30 do 155 od 0,01 do 99,99 točk

po enačbi:

od vključno 155 ali več 100 točk

b. razmerje med povečanjem pro izvodnje energije 
iz OVE in porabo končne energije, s podrejeno utežjo 
20 %:

od vključno 0,00 do 0,25 0 točk
od vključno 0,25 do 0,75 od 0,01 do 99,99 točk

po enačbi:

od vključno 0,75 ali več 100 točk
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B. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov s stra-
ni upravičenca, z utežjo 35 %:

a. razmerje med letnim prihrankom končne energije 
in vrednostjo upravičenih stroškov (kWh/€/leto), s podre-
jeno utežjo 100 %:

od vključno 0,00 do 0,15 0 točk
od vključno 0,15 do 0,85 od 0,01 do 99,99 točk

po enačbi:

od vključno 0,85 ali več 100 točk

C. Prispevek k družbeni spremembi in dvigu druž-
bene ozaveščenosti, z utežjo 15 %:

a. izvedba operacije po JZP4,5 , ki omogoča izvedbo 
financiranja z energetskim pogodbeništvom, s podreje-
no utežjo 30 %, pri čemer delež vrednosti operacije brez 
DDV, ki se nanaša na JZP, znaša:

od vključno 0,5 do 1,5 od 0,00 do 99,99 točk
po enačbi:

od vključno 1,5 ali več 100 točk

b.
c. vzporedno z EPS se bo izvedla izgradnja ele-

ktrične polnilne naprave za avtomobile, s podrejeno 
utežjo 20 %:

DA 100 točk
NE 0 točk

7. Način predložitve vlog
7.1. Splošno
Dokumenti vloge morajo biti izpolnjeni, kot to zah-

tevajo navodila obrazca ali kot to izhaja iz njihovega 
besedila.

Vloga mora biti na zahtevanih mestih podpisana 
s strani zakonitega zastopnika vlagatelja ali osebe, ki 
ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za 
podpis vloge.

Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti vloge zlo-
ženi vrstnem redu, kot izhaja iz poglavja 7.2. Prav tako 
je zaželeno, da so vse strani vloge oštevilčene z zapo-
rednimi številkami.

Vloga naj bo sestavljena iz enega originala in ene 
kopije ter kopije celotne vloge v elektronski obliki (na 
zgoščenki ali USB ključku). Na vlogi naj bo jasno ozna-
čeno »Original«, »Kopija 1«.

Vloga mora biti predložena v zaprti, zapečateni 
ovojnici, na kateri je nalepljen pravilno izpolnjen obrazec 
št. 7: Oprema ovojnice.

Zaželeno je, da so vsi listi dokumentacije vloge 
prešiti z jamstvenikom ali vrvico, oba konca le-tega pa 
na zadnji (hrbtni) strani ponudbe pritrjena s pečatom 
ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana z žigom in 
podpisom osebe, ki sicer podpisuje vlogo. Način vezave 
je smiselno povzet iz 35. člena Zakona o notariatu (Ura-
dni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 
– ZSReg-B, 45/08 in 91/13). Pregled vloge mora biti 
mogoč, ne da bi se pri tem pečat ali vrvica poškodovala.

V primeru obsežnejše dokumentacije je potrebno 
mape oziroma registratorje z vlogo oddati v isti ovojni-
ci, lahko pa tudi v več ovojnicah, pri čemer je potrebno 
vsako enako opremljeno ovojnico dodatno označiti s šte-
vilko ovojnice in skupnim številom ovojnic.

Vloga in ostali dokumenti, vezani na predmetni javni 
razpis, morajo biti v slovenskem jeziku.

7.2. Vsebina vloge
Dokumentacijo vloge sestavljajo spodaj našteti do-

kumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obraz-
cem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije.

1. Osnovni podatki o vlagatelju (obrazec št. 1)
2. Osnovni podatki o operaciji (obrazec št. 2)
3. Osnovni podatki o stavbi (obrazec št. 3)
4. Izjava vlagatelja (obrazec št. 4)
5. Vzorec pogodbe o sofinanicranju (obrazec št. 5)
6. Kontrolnik za popolnost vloge (obrazec št. 6)
Vlagatelji morajo vlogi priložiti tudi vsa dokazila, ki 

so zahtevana v poglavju 6.1.
7.3. Oddaja vloge
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvi rok 

za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumen-
tacije je 12. 12. 2016. Morebitni dodatni roki za oddajo 
vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni 
strani ministrstva na naslovu http://www.mzi.gov.si/ naj-

4 Če so pri operaciji izpolnjeni pogoji iz druge alineje 
tretjega odstavka 34. člena Zakona o javno-zasebnem par-
tnerstvu, ki določa, »da v primeru dejavnosti, ki so tako po-
vezane z varovanjem državne, uradne ali vojaške skrivnosti, 
da bi z izvedbo postopka bilo onemogočeno varovanje te 
skrivnosti«, se šteje, kot da je operacija izvedena v celoti 
(100 %) po JZP, ki omogoča izvedbo financiranja z energet-
skim pogodbeništvom.

5 Šteje se, da se operacija izvaja po JZP, če vsaj 
50 % vrednosti operacije brez DDV predstavlja razmerje 
javno-zasebnega partnerstva. Navedena razmejitev velja 
izključno za namene ocenjevanja in ne izključuje vlagate-
ljeve obveznosti do predložitve dokazil, ki so zahtevana, 
če se del operacije izvaja v okviru javnega naročila, kot 
so predvidena v drugih delih predmetne razpisne doku-
mentacije.

do 50,00 % 0,00 točk
od vključno 50,00 % 

do 99,99 %
od 45,00 do 99,99 točk

po enačbi:

za 100,00 % 100 točk

a. višina operacije brez DDV (mio €), s podrejeno 
utežjo 50 %:

i. v primeru javno-zasebnega partnerstva6:

6 Šteje se, da se operacija izvaja po JZP, če vsaj 
50 % vrednosti operacije brez DDV predstavlja razmerje 
javno-zasebnega partnerstva. Navedena razmejitev velja 
izključno za namene ocenjevanja in ne izključuje vlagate-
ljeve obveznosti do predložitve dokazil, ki so zahtevana, 
če se del operacije izvaja v okviru javnega naročila, kot 
so predvidena v drugih delih predmetne razpisne doku-
mentacije.

od vključno 0,75 do 1,50 od 0,00 do 99,99 točk
po enačbi:

od vključno 1,50 ali več 100 točk

ii. v primeru javnega naročila7:

7 Šteje se, da se operacija izvaja po JN, če več kot 50 % 
vrednosti operacije brez DDV predstavlja javno-naročniško 
razmerje.



Stran 1936 / Št. 58 / 2. 9. 2016 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

manj 45 dni pred prvim dodatno predvidenim datumom 
oddaje vloge.

Vloga z zahtevano vsebino mora biti oddana na 
naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 
1535 Ljub ljana, oziroma osebno v glavno pisarno na 
naslovu ministrstva vsak delovni dan med 9. in 15.30 (v 
petek do 14.30) do dneva, določenega kot skrajni rok za 
oddajo vlog v zaprti ovojnici, ovitek pa mora biti označen 
z vidno navedbo javnega razpisa, na katerega se vloga 
nanaša, kot to določa obrazec št. 7 (naziv in naslov vla-
gatelja, naziv razpisa s pripisom »Ne odpiraj – vloga«). 
Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je 
organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto do 24. ure.

Vloga se šteje za pravočasno, če bo do navedene-
ga roka osebno dostavljena v vložišče ministrstva ali po-
slana priporočeno po pošti najkasneje na rok za predlo-
žitev vlog.

Neustrezno označene vloge bodo s sklepom zavr-
žene. Nepravilno označene ovojnice, ki ne bodo ozna-
čene z »Ne odpiraj – vloga«, kot to določa obrazec št. 7 
in ki ne bodo vsebovale datuma oddaje vloge na pošto 
– original poštna nalepka oziroma datuma oddaje vloge 
pri drugem izvajalcu poštnih storitev, bodo s sklepom 
zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru, 
da iz nepravilno označene ovojnice ne bo mogoče ugo-
toviti pošiljatelja, bo ovojnica komisijsko odprta zaradi 
ugotovitve naziva in naslova vlagatelja ter nato vrnjena 
pošiljatelju.

8. Postopek in način izbora
Postopek javnega razpisa za izbor operacij bo vodi-

la strokovna komisija, ki jo je s sklepom imenoval pred-
stojnik ministrstva.

8.1. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog, ki ne bo javno (zaradi pričakovane-

ga večjega števila vlog), bo izvedla komisija ministrstva 
v prostorih Direktorata za energijo, najkasneje v roku 
8 dni od poteka roka za oddajo vlog.

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno iz-
polnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in 
sicer po vrstnem redu prejema. Nepravilno izpolnjene 
in označene ovojnice se vrnejo pošiljatelju.

O odpiranju vlog bo komisija sproti vodila zapisnik, 
ki vsebuje:

– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog;
– predmet javnega razpisa;
– imena navzočih predstavnikov komisije;
– imena oziroma naziv vlagatelja (potencialnih pre-

jemnikov sredstev) po vrstnem redu prejema vlog;
– ugotovitve o popolnosti vlog;
– imena tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne 

vloge.
Pri odpiranju vlog bo komisija ugotavljala popolnost 

vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani do-
kumenti (formalna popolnost).

8.2. Dopolnjevanje vlog
Če komisija, v roku osmih dni od odpiranja vlog, 

sama ali na predlog vlagatelja ugotovi, da je vloga for-
malno nepopolna, bo dopustila in omogočila dopolnitev 
take vloge. Komisija bo od vlagatelja zahtevala dopol-
nitev njegove vloge le v primeru, če določenega dejstva 
ne more sama preveriti. Če vlagatelj v roku, ki ga določi 
komisija, oziroma najkasneje v 15 dneh, vloge ustrezno 
ne bo dopolnil, bo komisija tako vlogo zavrgla.

Vlagatelj v dopolnitvi ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifi-

kacije predmeta vloge,
– tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vpli-

vali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na 

preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku do-
delitve sredstev.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno vla-
gatelj ob pisnem soglasju neposrednega uporabnika 
državnega oziroma občinskega proračuna popraviti oči-
tne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in oce-
njevanju ponudb. Pri tem se višina zaprošenih sredstev 
ne sme spreminjati. V primeru, da vloga v predpisanem 
roku ni dopolnjena, se vloga s sklepom zavrže.

8.3. Ocenjevanje vlog
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog 

ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bila nave-
dena v tem javnem razpisu oziroma razpisni dokumen-
taciji. Komisija bo o opravljanju strokovnega pregleda 
popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik.

Na podlagi ocene vlog bo komisija pripravila predlog 
prejemnikov sredstev, ki bo predložen ministru za infra-
strukturo.

8.4. Odločanje in obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom mi-

nister za infrastrukturo. Vlagatelji bodo o izidu razpisa 
obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od da-
tuma odpiranja vlog. Zoper odločitev ministrstva o vlogi 
za dodelitev sofinanciranja pritožba ni dovoljena. Zoper 
sklep je dopusten upravni spor.

Po prejemu sklepa o izboru bodo izbrani vlagatelji 
v podpis prejeli pogodbo o sofinanciranju. V kolikor se 
izbrani vlagatelj na poziv k podpisu pogodbe ne odzo-
vejo v osmih dneh od prejema poziva, se šteje, da je 
odstopil od vloge. Rezultati razpisa so informacije jav-
nega značaja in bodo objavljeni na spletnem naslovu 
ministrstva: http://www.mzi.gov.si.

Ministrstvo za infrastrukturo

Št. 35405-71/2015/53 Ob-2912/16

Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/2010 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 
42. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni 
list RS, št. 127/06) in 3. točke prvega odstavka 148. čle-
na Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16, 
v nadaljnjem besedilu: ZVO-1) in na podlagi 9. člena 
Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospo-
darske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi 
pro izvodi kategorije 1 in 2 (Uradni list RS, št. 134/06, 
1/10 in 22/16) ter na podlagi sklepa Vlade Republike 
Slovenije št. 01201-2/2016/3 z dne 25. 2. 2016 Ministr-
stvo za okolje in prostor objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske 

javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi  
pro izvodi kategorije 1 in 2

1. Ministrstvo za okolje in prostor objavlja javni 
razpis za podelitev koncesije za izvajanje obvezne dr-
žavne gospodarske javne službe skladno z določbami 
koncesijskega akta – Uredbe o načinu, predmetu in 
pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja 
s stranskimi živalskimi pro izvodi kategorije 1 in 2 (Uradni 
list RS, št. 134/06, 1/10 in 22/16). Ponudbo lahko oddajo 
zainteresirane pravne osebe in samostojni podjetniki.

Storitve javne službe zajemajo:
– prevzemanje živalskih stranskih pro izvodov, ki jih 

oddajajo koncesionarju povzročitelji živalskih stranskih 
pro izvodov na prevzemnih mestih in v zbiralnicah;
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– prevzemanje živalskih stranskih pro izvodov v pri-
meru množičnega pogina živali ali ob naravnih in drugih 
nesrečah, za katere je od pristojne veterinarske službe 
odrejena predelava v predelovalnem obratu;

– zbiranje živalskih stranskih pro izvodov, ki vklju-
čuje njihovo prevažanje in skladiščenje pred oddajo 
v predelavo;

– predelava prevzetih živalskih stranskih pro-
izvodov v predelovalnem obratu in

– zagotavljanje oddaje predelanih živalskih stran-
skih pro izvodov v sežig ali sosežig oziroma zagotavlja-
nje uporabe živalskih masti in olj kot gorivo za lastno 
rabo v skladu z Uredbo 1069/2009/ES.

2. Koncedent – Republika Slovenija, bo na javnem 
razpisu izbral izvajalca obvezne državne gospodarske 
javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi pro izvodi 
kategorije 1 in 2 za obdobje petih let.

3. Koncesija se podeli za celotno območje Repu-
blike Slovenije.

4. Ponudbe morajo prispeti na naslov: Ministrstvo 
za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljub ljana, 
in sicer najkasneje do 3. 10. 2016. Ponudbo je mogoče 
oddati tudi osebno, vsak delovni dan, med 8. in 15. uro, 
v vložišče Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 
1000 Ljub ljana.

5. Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) da je gospodarska družba ali samostojni pod-

jetnik posameznik, registriran za opravljanje dejavno-
sti zbiranja in odvoza živalskih stranskih pro izvodov 
po predpisih o klasifikaciji dejavnosti. Ponudnik za izpol-
njevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in žigosan 
Obrazec 5 »Lastna izjava«;

b) da proti njemu ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali ni prenehal 
poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe. Ponudnik 
za izpolnjevanje pogoja predloži izpolnjen, podpisan in 
žigosan Obrazec 5 »Lastna izjava«;

c) da v zadnjih petih letih pred objavo javnega 
razpisa in v teku javnega razpisa ni bil pravnomočno 
obsojen za kaznivo dejanje, ki je povezano z njego-
vim poslovanjem, oziroma mu ni bila izdana sodna ali 
upravna odločba, s katero mu je prepovedano opra-
vljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije, 
in je ta postala izvršljiva. Ponudnik za izpolnjevanje 
pogoja predloži izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec 
5 »Lastna izjava«;

d) da ima poravnane vse davke, prispevke in dru-
ge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu 
s predpisi. Ponudnik za izpolnjevanje pogoja predloži iz-
polnjen, podpisan in žigosan Obrazec 5 »Lastna izjava«;

e) da je finančno in poslovno sposoben opravljati 
gospodarsko javno službo. Kot dokazilo, da je ponudnik 
finančno in poslovno sposoben opravljati gospodarsko 
javno službo, mora k ponudbi predložiti ustrezen obra-
zec BON, iz katerega bo razvidno, da za leto 2016 
dosega bonitetno oceno vsaj SB7 ali boljše. Listina ne 
sme biti izdana več kot 30 dni pred rokom za oddajo po-
nudb. V primeru, da v državi sedeža ponudnik ne more 
pridobiti obrazca BON, predloži drug enakovreden doku-
ment, skladen s pravili BASEL II, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje pogoja;

f) da upravlja sredstva in opremo za prevzema-
nje, zbiranje in prevoz živalskih stranskih pro izvodov. 
Ponudnik mora, kot dokazilo, da upravlja sredstva in 
opremo, predložiti potrdilo, da je podjetje evidentirano 
kot prevoznik živalskih stranskih pro izvodov pri Upravi 
Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin. Ponudnik mora navesti vsa ustrezna 
prevozna sredstva in opremo;

g) da upravlja predelovalni obrat, ki izpolnjuje teh-
nične pogoje in druge pogoje iz Uredbe 1069/2009/ES 
in za katerega je pridobil odobritev obratovanja v skla-
du z Uredbo 1069/2009/ES. Kot dokazilo o upravljanju 
obrata mora ponudnik predložiti odločbo o odobritvi 
v skladu z Uredbo 1069/2009/ES. Dokazovanje izpol-
njevanja obveznih pogojev, oddaja partnerske ponudbe 
in nastopanje s podizvajalci je podrobneje definirano 
v razpisni dokumentaciji.

6. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje nasle-
dnje dokumente:

a) Izpolnjen Obrazec 1 »Ovojnica« nalepljen na 
zunanji ovoj ponudbe;

b) Izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec 2 »Po-
nudba v postopku pridobitve koncesije«. Ponudba mora 
biti veljavna najmanj 180 dni od roka za oddajo ponudb. 
Ponudbe, ki bodo imele krajšo dobo veljavnosti od do-
ločene, bodo zavrnjene;

c) Izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec 3 »Uspo-
sobljenost ponudnika«;

d) Garancija za resnost ponudbe predložena v ori-
ginalu v višini najmanj 200.000,00 EUR, z veljavnostjo 
180 dni po skrajnem roku za predložitev ponudb;

e) Izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec 5 »La-
stna izjava«;

f) Obrazec bonitetne ocene BON ali primerljivo do-
kazilo o bonitetni oceni;

g) Dokazilo, da je ponudnik evidentiran kot prevo-
znik živalskih stranskih pro izvodov pri Upravi Republike 
Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin;

h) Seznam vseh ustreznih prevoznih sredstev in 
opreme;

i) Odločbo o odobritvi obratovanja;
j) Izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec 6 »Po-

oblastilo«;
l) V primeru partnerske ponudbe mora skupina go-

spodarskih sub jektov predložiti pogodbo o skupnem na-
stopanju (partnerskem sodelovanju) pri ponudbi, v kateri 
se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od konce-
denta sprejemal obveznosti, navodila ter bo komuniciral 
v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto 
storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba 
mora jasno določati, da proti koncedentu za celotno 
obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji 
solidarno in vsak posebej v celoti. Zahteve glede ob-
veznih obrazcev in predložitve ponudbe so podrobneje 
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

7. Pri izbiri koncesionarja bodo upoštevana nasle-
dnja merila:

– višina cene za storitve javne službe, ki jih ponudi 
kandidat, preračunane na enoto mase prevzetih žival-
skih stranskih pro izvodov (euro/kg), ločeno za storitve 
prevzemanja, zbiranja in prevoza živalskih stranskih 
pro izvodov in za storitev njihove predelave v predelo-
valnem obratu (največ 40 točk);

– cena oddaje predelanih živalskih stranskih pro-
izvodov v sežig ali sosežig (največ 10 točk);

– višina bančne garancije za resnost ponudbe (naj-
več 1 točka);

– količine živalskih stranskih pro izvodov, ki jih je 
sposoben ponudnik prevzeti (največ 16 točk);

– zmogljivosti prevzema in predelave živalskih 
stranskih pro izvodov (največ 15 točk);

– način obveščanja javnosti in uporabnikov storitev 
javne službe (največ 3 točke);

– okvirno število in kraj prevzemnih mest in zbiralnic 
ter okvirni poteki zbirnih prog (največ 10 točk);

– čas vzpostavitve javne službe (največ 5 točk).
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Točkovanje po posameznih merilih ter način oce-
njevanja prispelih ponudb je podrobneje opredeljeno 
v razpisni dokumentaciji.

8. Prispele ponudbe bo pregledala komisija konce-
denta. Prepozne ponudbe in napačno označene ponudbe 
bodo zavržene s sklepom koncedenta. Komisija bo ponu-
dnika, ki bo oddal formalno nepopolno ponudbo pozvala 
k dopolnitvi ponudbe. Formalno nepopolna ponudba je 
ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno 
razvrstitev glede na merila. Če je formalna pomanjkljivost 
ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna. 
Po roku za predložitev, dopolnitev ponudbe ni dopustna 
v delih, ki vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. 
Komisija ima pravico od ponudnika zahtevati dodatna 
pojasnila glede dokumentov predloženih v ponudbi in 
v primeru dvoma preveriti pristnost predloženih doku-
mentov ter resničnost v ponudbi navedenih podatkov. 
Komisija lahko pojasnila ponudb, listine za dokazovanje 
izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, 
če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po 
odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem prime-
ru bo komisija ponudnika pozvala, naj v določenem roku 
komisiji dostavi vse listine ali pojasnila za dokazovanje 
izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik pojasnil, li-
stin, pooblastil oziroma dokazil ne bo dostavil pravočasno 
ali če bo dostavil pojasnila, listine, pooblastila oziroma 
dokazila v nasprotju z zahtevami komisije, bo konce-
dent njegovo ponudbo kot nepopolno zavrnil. Listine za 
dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene 
v fotokopiji. Listine morajo odražati aktualno stanje, razen 
kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje ozi-
roma listina določene starosti. Sprememba ponudbe po 
roku za oddajo ponudb ni možna. Ponudba se bo štela 
za nepravilno, če ponudnik ne bo v celoti izpolnjeval vseh 
obveznih pogojev iz razpisne dokumentacije. Vse nepra-
vilne ponudbe bodo zavrnjene. Razlogi, zaradi katerih 
se ponudba šteje za nesprejemljivo, so: 1. Ponudbena 
cena za izvajanje storitev prevzemanja, zbiranja in pre-
vzema živalskih stranskih pro izvodov presega referenčno 
ceno, ki znaša 0,04298 EUR/kg, razen v primeru živalskih 
stranskih pro izvodov, ki nastanejo zaradi pro izvodnje živil 
za lastne potrebe, kjer vlada skladno z Uredbo o nači-
nu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne 
službe ravnanja s stranskimi živalskimi pro izvodi katego-
rije 1 in 2 (Uradni list RS, št. 134/06, 1/10 in 22/16) določi 
posebno tarifo; 2. Ponudbena cena za predelavo živalskih 
stranskih pro izvodov presega referenčno ceno, ki znaša 
0,13812 EUR/kg; 3. Ponudbena cena oddaje predelanih 
živalskih stranskih pro izvodov v sežig ali sosežig presega 
referenčno ceno, ki znaša 0,01130 EUR/kg; 4. čas vzpo-
stavitve javne službe je daljši kot osemnajst mesecev.

Nesprejemljive ponudbe bo koncedent obravnaval 
na enak način kot nepravilne ponudbe. V primeru ena-
kega skupnega števila dodeljenih točk na podlagi meril 
(ocene ponudbe se bodo zaokrožile na dve decimalki), 
bo koncedent izbral tistega, ki je dosegel večje število 
točk pri merilu št. 1 iz točke 14 razpisne dokumentacije. 
Če pa tudi to ne bo mogoče, pa bo izbral tistega po-
nudnika, katerega ponudba je prej prispela na naslov 
Ministrstva za okolje in prostor (šteje datum, ura in mi-
nuta prispetja vloge, napisana s strani vložišča na zuna-
nji ovoj ponudbe). Če koncedent pridobi le nepravilne, 
nepopolne ali nesprejemljive ponudbe, se javni razpis 
ponovi v roku največ 6 mesecev. Postopek preverjanja 
prispelih ponudb je podrobneje definiran v razpisni do-
kumentaciji.

9. V primeru, da bo koncedent prejel več ponudb, 
bo neposredno pred izdajo odločbe o izbiri ponudnike 
povabil, da se udeležijo ustne obravnave, na kateri bodo 

seznanjeni s potekom postopka in njihovim uspehom 
v postopku (poročilom) ter se jim bo določil rok, ki ne 
bo daljši od 15 dni, da podajo svoje pripombe. Če v tem 
roku pripombe ne bodo podane, se bo štelo, da ponu-
dniki nimajo pripomb. Ponudniki bodo na ustno obrav-
navo povabljeni predvidoma v roku 90 dni od javnega 
odpiranja ponudb.

10. O izbiri koncesionarja odloči Vlada Republike 
Slovenije z upravno odločbo. Izbran ponudnik bo po 
dokončnosti odločbe o izbiri pozvan k podpisu konce-
sijske pogodbe. Če izbrani ponudnik v roku ne podpiše 
koncesijske pogodbe, odločba o podelitvi koncesije pre-
neha veljati in bo koncedent unovčil bančno garancijo 
za resnost ponudbe. Koncesijska pogodba začne veljati 
z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

11. Razpisna dokumentacija je objavljena na sple-
tni strani Ministrstva za okolje in prostor, zainteresirani 
ponudnik pa jo lahko v času uradnih ur brezplačno 
dvignejo tudi v vložišču Ministrstva za okolje in prostor, 
Dunajska 48, 1000 Ljub ljana.

12. Kontaktna oseba v zvezi z vsemi vprašanji 
glede javnega razpisa za podelitev koncesije je Aleš 
Jeraj, Ministrstvo za okolje in prostor. Vsa morebitna 
vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom lahko poten-
cialni ponudniki posredujejo pisno po elektronski pošti 
ales.jeraj@gov.si.

13. Javno odpiranje ponudb bo potekalo 7. 10. 2016 
ob 12. uri, na lokaciji Ministrstva za okolje in prostor, Du-
najska 47, Ljub ljana, sejna soba št. 302 v III. nadstropju.

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 160017-2 Ob-2855/16

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ura-
dni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA), 
4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinancira-
nja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS, 
št. 95/99, 11/06) in točke 6.1.2. ReNPŠ14-23 (Uradni 
list RS, št. 26/14) objavlja Zavod za šport RS Planica

javni razpis
za sofinanciranje interesnega programa športa 
otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2016

1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Zavod 
za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje intere-
snih programov športa otrok in mladine, ki bodo potekali 
v obdobju jesenskih počitnic od 2. do 5. novembra 2016. 
Interesni programi ne smejo biti del rednega programa 
šole. Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral stro-
kovni kader pri programu Odprimo športne telovadnice 
– jesenske počitnice.

3. Na razpis se lahko prijavijo: sub jekti, ki so kot 
izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 8. členu 
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP 
in 15/03 – ZOPA).

4. Pogoji in merila
4.1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelj:
– Ponudniki (prijavitelji) lahko na razpis prijavijo 

samo tiste interesne programe, ki bodo izpeljani v ob-
dobju jesenskih počitnic od 2. do 5. novembra 2016. Ti 
interesni programi ne smejo biti del rednega programa 
šole.

– Strokovni delavci in otroci, ki so že vključeni v pro-
gram Zdrav življenjski slog, ki ga financira Zavod za 
šport RS Planica ne morejo biti vključeni v program 
Hura, prosti čas.

– Prijava na razpis mora biti izdelana in posredova-
na na Zavod za šport RS Planica izključno na razpisnih 
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obrazcih »Hura, prosti čas« v letu 2016 (razpisni obrazci 
od 2.1. do 2.5.), ki so del razpisne dokumentacije.

– Prijavitelj lahko prijavi na razpisani program samo 
en svoj program.

– Prijavitelj mora za izvajanje programa zagotoviti 
najmanj 30 % delež finančnih sredstev celotne vrednosti 
programa iz drugih virov (v 30 % se šteje tudi športne 
površine, ki jih lokalna skupnost brezplačno odda – 
upoštevati se morata javno veljavni cenik za najem za 
športna društva) v to pa ne smejo biti všteti prispevki 
udeležencev.

– Prijavitelj mora k prijavi na ta razpis obvezno prilo-
žiti potrdilo lokalne skupnosti (razpisni obrazec 2.4.), da 

je seznanjena oziroma se strinja z izvajanjem programa 
– pogoj in kot neobvezni del, da bo za izvajanje progra-
ma zagotovila del sredstev oziroma brezplačni najem 
športnih objektov v lasti lokalne skupnosti za program 
Odprimo športne telovadnice.

– Izbrani prijavitelj mora pri izvajanju interesnih pro-
gramov upoštevati varnostne ukrepe in normative glede 
števila otrok v skupini skladno z veljavno zakonodajo 
s področja vzgoje in izobraževanja (Pravilnik o norma-
tivih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 
oziroma Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje 
programa gimnazijskih oddelkov).

Merila za dodelitev sredstev:

4.2. Odprimo športne telovadnice

MERILO Št. točk Max št. 
točk

1 VSEBINSKI KRITERIJI 50
Širina izvajanja programa
– Število športnih panog v katere bodo vključeni udeleženci (do 3 panoge – 5 točk, nad 
3 panoge – 10 točk)
– Strokovni kader, ki bo delal v programu (z otroki) (učitelj ŠV – 10 točk, usposobljen 
kader – 5 točk)

10

10

20

Izvajanje programa »Hura, prosti čas« v preteklih letih 10 10
Predvideno število udeležencev v programu:
– do 20 otrok
– nad 20 otrok

10
20

20

2 RAZVOJNA REGIJA 20
1 skupina (pomurska, notranjsko-kraška, podravska)
2 skupina (spodnjeposavska, zasavska, koroška)
3 skupina (jugovzhodna Slovenija, goriška, savinjska)
4 skupina (gorenjska, obalno-kraška, osrednjeslovenska)
(razpisni obrazec 2.1.)

20
15
10
5

3 FINANČNI KRITERIJI 30
Cena, ki jo plača udeleženec:
– brezplačen program
– plačljiv program
(razpisni obrazec 2.3.)

10
0

10

Sofinanciranje lokalne skupnosti:
– Sofinanciranje posameznega programa HPČ v višini najmanj razpisanega zneska 
s stani ZŠ RS Planica (razpisni obrazec 2.4.)
– Zagotovi brezplačni najem objekta za izvajanje programa (razpisni obrazec 2.4.)

10
10

20

SKUPAJ 100

5. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: višina 
sredstev, ki je zagotovljena za leto 2016 in je na razpo-
lago za sofinanciranje vsebine navedene v predmetu 
javnega razpisa je 6.720 EUR.

6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2016.

7. Rok do katerega morajo biti predložene vloge: vlo-
ge morajo biti poslane po pošti ali dostavljene na Zavod 
za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, najka-
sneje do torka, 20. septembra 2016. Šteje se, da je vloga 
prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka 
za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali 
do 12. ure oddana na sedež Zavoda za šport RS Planica, 
Dunajska 22, 1000 Ljub ljana. Vloga mora biti predložena 
v zapečatenemu ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji 
strani označen z napisom »Ne odpiraj – Javni razpis Hura, 
prosti čas 2016«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen 
polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj 
z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici označe-

ni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane 
na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, 
bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo 
začela odpirati vloge v četrtek, 22. septembra 2016. 
Odpiranje vlog ne bo javno.

9. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: 
prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni 
najkasneje do petka, 7. oktobra 2016.

10. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo na spletnem naslovu www.sportmla-
dih.net. Za dodatne informacije lahko pišete na elektron-
ski naslov mateja.rebersak@sport.si. Prijava na razpis 
mora vsebovati izpolnjene, s strani pooblaščene osebe 
prijavitelja podpisane in ožigosane razpisne obrazce za 
prijavo na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce pri-
javitelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 7. točko razpisa.

Zavod za šport RS Planica
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Št. 341-0001/2016 Ob-2856/16

Na podlagi 4. člena Odloka o porabi koncesijske 
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Obči-
ni Sevnica (Uradni list RS, št. 1/16), Zakona o divjadi 
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 
17/08 in 46/14 – ZON-C), Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in 34. člena Statuta Občine 
Sevnica – UPB (Uradni list RS, št. 46/15) objavlja Obči-
na Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo v Občini Sevnica  
za obdobje 2014–2015

I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktiv-

nosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer za 
izvedbo naslednjih ukrepov (v nadaljevanju: aktivnosti):

(1) biomeliorativni ukrepi:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, 

logov,
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, 

mlaka, mokrišče, vodni viri ipd.),
– vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,
– nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču 

primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelo-

valnih njiv;
(2) biotehnični ukrepi:
– izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, 

solnic, umetnih dupel in prež;
(3) ostali ukrepi:
– čistilne akcije občine,
– čiščenje divjih odlagališč,
– izobraževanja in obveščanja občanov o stanju in 

odnosu do gozdnih živali/divjadi ter gozdnem bontonu,
– postavitev prometne signalizacije,
– nabava preventivnih zaščitnih sredstev za prepre-

čevanje škode od divjadi,
– drugi ukrepi varstva okolja in narave.
S tem se želi vzpodbuditi upravljavce lovišč k še 

boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in lovi-
ščem. Sofinancirale se bodo aktivnosti, ki so se izvajale 
v letih 2014 in 2015.

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s pogodbo, 
koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z div-
jadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi 
s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in 
zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

II. Upravičenci: upravičenci do sofinanciranja aktiv-
nosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo navedenih 
v prvi točki javnega razpisa so lovske družine – kon-
cesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji 
za lovišča, ki ležijo na območju Občine Sevnica in na-
kazana koncesija Občini Sevnica za posamezno leto 
znaša nad 20 EUR.

III. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži 
v Občini Sevnica,

– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvi-
dacijskem postopku,

– ima poravnane davke, prispevke in druge obve-
zne dajatve državi in občini.

IV. Merila za dodelitev sredstev
Predmet sofinanciranja posamezni lovski družini 

je višina nakazane koncesije po posamezni lovski dru-
žini oziroma lovišču s strani Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, ki znaša nad 20 EUR. Vsak 
vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno 
površino lovišča, ki leži v občini. Sredstva se dodelijo na 
osnovi opravljenih del, ki so dokazljiva z računi.

V primeru, da sredstva v proračunskem letu ne 
bodo porabljena v celoti, se le-ta prenesejo kot namen-
ski prihodki v proračun naslednjega leta.

V. Višina sredstev
Višina sredstev je 5.359,44 € (znesek sredstev, ki 

jih je prejela Občina Sevnica od koncesijske dajatve od 
lova za leto 2014, 2015). Sredstva so planirana v Re-
balansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2016 na 
postavki: 15430 Ukrepi za preprečitev škode po divjadi.

Za leto 2015 bo Občina Sevnica nakazilo iz naslova 
koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo s strani 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano preje-
la do konca meseca septembra letošnjega leta. Občina 
Sevnica si pridržuje pravico, da Javni razpis za sofinan-
ciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Občini 
Sevnica v obdobju 2014–2015 zaključi in odobri sofinan-
ciranje lovskim družinam po nakazilu sredstev iz naslova 
koncesij s strani ministrstva.

VI. Upravičeno obdobje: upravičeno obdobje je od 
1. 1. 2014 do 31. 12. 2015. Priloženi računi o opravljenih 
aktivnostih naštetih v prvi točki tega razpisa morajo biti 
izdani v prej navedenem obdobju.

VII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis 

za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo vsebuje:

1. Povabilo k oddaji prijave
2. Besedilo javnega razpisa
3. Prijavni obrazec:
A. podatki o vlagatelju
B. podatki o odgovorni osebi lovske družine
C. izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev
D. seznam računov
E. vzorec pogodbe
4. Višina pripadajoče koncesije po posamezni lo-

vski družini oziroma lovišču v EUR, ki so na območju 
Občine Sevnica.

Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno doku-
mentacijo, zraven pa priložene fotokopije računov upra-
vičenih stroškov in potrdila o plačilu le-teh.

VIII. Rok in način prijave
Vlogo vlagatelji vložijo na predpisanem obrazcu, 

ki ga izpolnjenega in podpisanega, skupaj s potrebnimi 
dokazili, pošljejo po pošti priporočeno (oznaka R) ali 
s povratnico (oznaka AR) ali vložijo osebno na naslov 
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, do 
5. 10. 2016.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti 
s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 
5. 10. 2016) ali do konca delavnika (do 17. ure) oddana 
v sprejemni pisarni Občine Sevnica.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opre-
mljene z nazivom in naslovom prijavitelja ter označene 
z oznako: »Ne odpiraj javni razpis – Divjad«.

Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne 
bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.

IX. Odpiranje prispelih vlog: vloge se bodo odpirale 
po končanem javnem razpisu. Odpiranje vlog ni javno. 
Vloge bo pregledala tričlanska komisija, ki jo za ta na-
men imenuje župan.
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X. Izbirni postopek in odločanje v postopku razpisa
Prijave, ki so prispele v roku, obravnava komisija, 

ki pripravi predlog za izbor. Če komisija ugotovi, da je 
potrebno prijavo dopolniti, po zaključku zbiranja prijav, 
obvesti vlagatelja o pomanjkljivostih in ga pozove, da 
prijavo dopolni v 8 dneh. Če prosilec v tem roku prijave 
ne dopolni, se prijava zavrže. Prav tako se zavrže tudi 
vloga, katere dopolnitev je bila poslana prepozno. O do-
delitvi sredstev vlagateljem po tem pravilniku na predlog 
komisije odloča pooblaščena oseba. Prijavitelji bodo 
z izidom javnega razpisa pisno seznanjeni s sklepom 
najpozneje v roku 30 dni od dne, od katerega se šte-
je, da je vložena zadnja popolna vloga, med vsemi na 
javni razpis prispelimi pravočasnimi vlogami ter so bila 
nakazana sredstva iz naslova koncesij za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo v letu 2014 in 2015 s strani Mi-
nistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Zoper sklep je možna pritožba na župana Občine 
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pritožba se 
v roku 15 dni od vročitve sklepa vloži pisno ali da ustno 
na zapisnik, in pošlje na naslov: Občina Sevnica, Glavni 
trg 19a, 8290 Sevnica.

Sklepanje pogodb z upravičenci se opravi v petnaj-
stih dneh od dokončnosti sklepa o izboru. Če v tem roku 
ne pride do sklenitve pogodbe o sofinanciranju iz razlo-
gov, ki so na strani izbranega sofinancerja, sklep o iz-
boru sofinancerja za posamezno lovišče preneha veljati.

XI. Dostopnost dokumentacije: besedilo javnega 
razpisa in vloga sta vlagateljem na voljo, od dneva ob-
jave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka, na 
spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) 
in v poslovnem času na naslovu Občine Sevnica, Od-
delek za gospodarske dejavnosti, Glavni trg 19 a, 8290 
Sevnica.

XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Dodatne informacije so vlagateljem na voljo:
– na e-poštnem naslovu: vlasta.kuzmicki@obci-

na-sevnica.si in
– od ponedeljka do petka v času poslovnih ur, oseb-

no na naslovu Občine Sevnica ali telefonsko na številki 
07/816-12-33 pri Vlasti Kuzmički.

Pooblaščena oseba za dajanje informacij med jav-
nim razpisom je Vlasta Kuzmički.

Občina Sevnica

Št. 430-33/2016-7 Ob-2862/16

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 3/13), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni 
list RS, št. 30/15), Odloka o načrtu za kakovost zra-
ka na območju Zasavja (Uradni list RS, št. 108/13), 
Lokalnega energetskega koncepta Občine Zagorje ob 
Savi, Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za 
leto 2016 (Uradni list RS, št. 107/15) in sklepa župana 
št. 430-33/2016-1 z dne 25. 7. 2016 Občina Zagorje ob 
Savi objavlja

javni razpis
za »sofinanciranje zamenjave ogrevalnih sistemov 
v gospodinjstvih v Občini Zagorje ob Savi v letih 

2016 in 2017«
1. Naziv in sedež nosilca javnega razpisa: Občina 

Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob 
Savi.

2. Predmet razpisa so nepovratne finančne spodbu-
de občanom za rabo obnovljivih virov energije v eno- in 
dvostanovanjskih stavbah na območju Občine Zagorje 
ob Savi za namen:

– vgradnje toplotne črpalke za centralno ogrevanje 
stanovanjske stavbe,

– priključitve eno- ali dvostanovanjske stavbe na 
sistem daljinskega ogrevanja na obnovljiv vir energije, ki 
ga v centru Zagorja upravlja Komunala Zagorje.

Vlagatelj lahko za nepovratno finančno spodbu-
do za sofinanciranje investicije zaprosi samo enkrat in 
samo za eno upravičeno investicijo. Nepovratna finanč-
na spodbuda se lahko za posamezno eno- ali dvostano-
vanjsko stavbo dodeli samo enkrat.

3. Namen razpisa je zmanjšanje onesnaženosti 
zraka s PM10 delci, povečanje rabe obnovljivih virov 
energije ter večja energijska učinkovitost v stanovanj-
skih stavbah.

4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na javnem razpisu lahko sodeluje vsaka fizična 

oseba, ki je lastnik stanovanjskega objekta, kjer bodo 
izvedeni ukrepi, ki so predmet javnega razpisa, ali sola-
stnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov, ali imetnik 
stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo naložba izve-
dena in ima stalno prebivališče v Občini Zagorje ob Savi 
ter izpolnjuje naslednje zahteve/pogoje:

a. Stanovanjska stavba, v kateri se menja ogrevalni 
sistem, se nahaja na območju Občine Zagorje ob Savi.

b. Naložba je že izvedena.
c. Naložba je bila sofinancirana s strani Eko sklada 

j.s., in sicer iz javnega poziva »Nepovratne finančne 
spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih 
virov energije in večje energijske učinkovitosti stano-
vanjskih stavb«.

d. Občina bo subvencionirala naprave vgrajene po 
1. 8. 2016.

e. Investicija (toplotna črpalka ali priključitev na da-
ljinsko ogrevanje v mestu Zagorje) bo nadomestila staro 
kurišče na les ali premog. Staro kurišče po zaključku 
investicije ne bo več služilo za ogrevanje objekta.

Vlagatelji, ki bodo menjali druge naprave za ogre-
vanje (plinske peči, peči na kurilna olja, toplotne posta-
je v daljinskem ogrevanju …) do nepovratne finančne 
spodbude ne bodo upravičeni. Prav tako do nepovratne 
finančne spodbude ne bodo upravičeni vlagatelji, ki bi 
po zaključku investicije za ogrevanje objekta še vedno 
ohranili staro kurišče na les ali premog. Pred izplačilom 
nepovratne finančne spodbude bo predvidoma opravljen 
ogled izvedbe investicije s strani pooblaščene strokovne 
osebe.

5. Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinan-
ciranje gospodinjstev za zamenjavo ogrevalnega sis-
tema v letu 2016 znaša 10.000,00 EUR, v letu 2017 pa 
40.000,00 EUR.

Za leto 2016 so sredstva zagotovljena v proračunu 
Občine Zagorje ob Savi, pod proračunsko postavko PP 
11307 »Subvenc. gospodinjstev za zamenjavo ogreval-
nih sistemov« proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 
2016 in 2017, za leto 2017 pa v načrtu razvojnih progra-
mov. Sredstva se bodo dodeljevala do porabe zagotovlje-
nih proračunskih sredstev, potem se javni razpis zapre.

6. Višina sofinanciranja: višina nepovratne finanč-
ne spodbude za obe upravičeni investiciji bo enaka 
višini zneska, s katerim bo investicijo sofinanciral Eko 
sklad, j.s.

7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2016 in v letu 2017, v skladu s predpisi, 
ki določajo izvrševanje proračuna.

8. Vsebina vloge: vloga mora biti oddana izključno 
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije 
in mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, 
navedena v razpisni dokumentaciji. Tako pripravljena 
vloga bo obravnavana kot popolna.
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9. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije 
v zvezi z javnim razpisom: razpisna dokumentacija je 
od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega 
roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi 
http://www.zagorje.si/ ali pa jo v tem roku zainteresirani 
dvignejo vsak delovni dan na Občini Zagorje ob Savi – 
Sprejemna pisarna, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje 
ob Savi. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti tudi 
po elektronski pošti.

10. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala imenovana komisija, ki jo 

imenuje župan. Komisija bo obravnavala vse podane 
vloge, ki bodo prispele do roka za prijavo na razpis.

Odpiranje in pregled vlog:
Vloge se odpirajo po vrstnem redu prejetja. Od-

piranje vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in 
strokovno ocenila komisija.

Popolnost in dopolnitev vlog:
Vloga se šteje za popolno, če je izpolnjena na 

obrazcih razpisne dokumentacije in ima priložene vse 
potrebne priloge. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno 
pozove k dopolnitvi. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema 
poziva za dopolnitev. V primeru, da vlagatelj (ki je po-
zvan k dopolnitvi vloge), tega ne stori v roku, ki ga pred-
pisuje ta javni razpis, se vloga zavrže.

Pravočasno dopolnjene vloge se uvrstijo po datumu 
in uri prejetja, in sicer na konec seznama za obdobje, 
ko je bila vloga vložena. V primeru, da je v seznam 
popolnih vlog uvrščeno več vlog, kot je na voljo sred-
stev, se sredstva razdelijo popolnim vlogam na začetku 
seznama, glede na vrstni red datuma in ure prejema in 
razpoložljiva sredstva.

S sklepom se zavržejo vloge:
– ki so prispele po zaključku razpisa,
– nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlaga-

telj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno.
Z odločbo se zavrnejo vloge:
– ki so neutemeljene,
– ki so vsebinsko neustrezne,
– ki ne izpolnjujejo pogojev za prijavo.
O dodelitvi sredstev vlagateljem bo odločeno z od-

ločbo, v kateri bo navedena višina odobrenih nepovra-
tnih finančnih spodbud.

Medsebojne obveznosti med občino in vlagateljem 
se uredijo s pogodbo o dodelitvi nepovratnih finančnih 
spodbud (OBRAZEC-3), ki jo vlagatelj sklene z občino 
po pravnomočnosti odločbe.

Sredstva bodo nakazana 30. dan po podpisu po-
godbe.

Vloge vlagateljev, ki jim sredstva ne bodo dodelje-
na, zaradi že porabljenih sredstev iz proračuna se ne 
bodo obravnavale in jih bo komisija vrnila vlagateljem.

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obve-
ščeni predvidoma v roku 30 dni od odpiranja vlog.

Vlagatelj lahko vloži pritožbo za preveritev uteme-
ljenosti odločbe v roku 8 dni od prejema odločbe pri 
županu Občine Zagorje ob Savi. Pritožba se lahko vloži 
pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.

V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, 
zaradi katerih je vložena pritožba. Predmet pritožbe ne 
morejo biti postavljena merila za dodelitev sredstev.

11. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti od začetka razpisa do vključno 

17. 10. 2017 oddane v zaprtih pisemskih ovojnicah, 
s pripisom »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za so-
financiranje zamenjave ogrevalnih sistemov v gospo-
dinjstvih v Občini Zagorje ob Savi v letih 2016 in 2017«. 
Na zadnji strani pisemske ovojnice morajo biti navedeni 
podatki vlagatelja vloge (ime in priimek, naslov).

Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana 
zadnji dan roka za oddajo vlog po pošti priporočeno ali 
oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob 
Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.

Razpis bo odprt do porabe sredstev.
12. Odpiranje vlog
Prvo odpiranje vlog bo 21. 9. 2016 in ne bo javno. 

Vse vloge, ki bodo oddane do 19. 9. 2016, bodo v prvem 
roku pregledane.

Drugo odpiranje vlog bo 20. 10. 2016 in ne bo jav-
no. Vse vloge, ki bodo oddane do 18. 10. 2016, bodo 
v drugem roku pregledane.

Naslednja odpiranja vlog bodo v letu 2017, in sicer 
vsak tretji četrtek v mesecu in ne bodo javna. Vsakič 
bodo pregledane vse vloge, oddane najkasneje dva dni 
prej (tretji torek v mesecu). Zadnje odpiranje vlog bo 
19. 10. 2017.

13. Dodatne informacije: dodatne informacije v zve-
zi z javnim razpisom zainteresirani prejmejo na Od-
delku za okolje in prostor Občine Zagorje ob Savi, na 
tel. 03/565-57-08 ali po e-pošti: obcina.zagorje@za-
gorje.si.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 160-13/2016 Ob-2863/16

Na podlagi 42. člena Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), drugega od-
stavka 9. člena Odloka o določitvi mreže javne zdra-
vstvene službe na primarni ravni v Občini Črnomelj (Ura-
dni list RS, št. 59/14), Odloka o predmetu in pogojih za 
podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnov-
ni zdravstveni dejavnosti na področju dispanzerja za 
ženske v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 51/16), 
Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 
107/10 – ZPPKZ in 40/12 – ZUJF), ter 42. člena Zako-
na o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – 
UPB2, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – 
ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) objavlja Občina Črnomelj

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe 

na področju osnovne zdravstvene dejavnosti – 
dispanzer za ženske v Občini Črnomelj

1. Koncedent: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 
8340 Črnomelj; tel. 07/306-11-00, telefaks 07/306-11-30.

2. Predmet koncesije: Koncesija za opravljanje jav-
ne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti 
na področju dispanzerja za ženske v Občini Črnomelj.

3. Začetek in čas trajanja izvajanja koncesije: kon-
cesija se podeljuje za obdobje 20 let. Koncesionar prič-
ne z izvajanjem dejavnosti s 1. 1. 2017. Dejavnost 
dispanzerja za ženske se mora opravljati v naselju Črno-
melj, in sicer v prostorih Zdravstvenega doma Črnomelj, 
kjer se ta dejavnost opravlja tudi sedaj. Koncedent ni 
dolžan zagotavljati koncesionarju nobenih sredstev za 
opravljanje javne službe.

4. Prijava na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnju-

je naslednje pogoje:
a) Zakonsko predpisani pogoji prijavitelja:
– ima zahtevano izobrazbo za opravljanje predvi-

dene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo;
– ni v delovnem razmerju oziroma v kolikor je v de-

lovnem razmerju, bo le-to v primeru podelitve konce-
sije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati 
koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo 
o koncesiji;
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– ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano 
opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;

– ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in, 
če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre;

– pridobi mnenje pristojne zbornice ali strokovnega 
združenja.

b) Drugi pogoji prijavitelja:
– obvlada slovenski jezik;
– bo ponudil zaposlitev zdravstvenemu kadru, ki je 

trenutno zaposlen pri koncesionarju, ki se bo upokojil 
(priporočilo ZZZS OE Novo mesto, dopis Občini Črno-
melj št.: 0141-1/2016-NM/2, z dne 13. 6. 2016);

– prijavitelj mora izvajati dejavnost, ki je predmet 
koncesije, najmanj v okviru predpisanih standardov in 
normativov in v skladu z zastavljenim programom, ki je 
priloga k tej točki;

– ambulanta mora biti v prostorih Zdravstvenega 
doma Črnomelj;

– prijavitelj mora s 1. 1. 2017 začeti opravljati kon-
cesijsko dejavnost;

– prijavitelj ni pravnomočno obsojen zaradi nakle-
pnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol-
žnosti in ni obsojen na nepogojno kazen zapora v tra-
janju več kot šest mesecev ter zoper njega ni vložena 
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

– prijavitelj ne sme imeti že podeljene druge kon-
cesije za opravljanje zdravstvene dejavnosti, oziroma 
mora podati izjavo, da bo le-to v primeru podelitve kon-
cesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati 
koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo 
o koncesiji;

– da bo prevzel vse tiste opredeljene zavarovane 
osebe dosedanjega nosilca zdravstvene dejavnosti – 
koncesionarja, ki bodo to želele.

Izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev se presoja 
na dan oddaje vloge.

5. Merila za ocenitev ponudb
Za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo upora-

bljena naslednja merila za ocenjevanje ponudb:

Št. Merilo Točke
1 Strokovna usposobljenost do 20 točk
2 Strokovne izkušnje do 20 točk
3 Dodatna strokovna znanja

in veščine do 10 točk

Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril 
je predmet razpisne dokumentacije.

Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobe-
nega prijavitelja.

6. V primeru enakega števila točk
V kolikor dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih 

prijaviteljev, na podlagi postavljenih meril v razpisni do-
kumentaciji, enako število točk, bo javni partner izbral 
tistega prijavitelja, ki v svojem predloženem programu 
izvajanja koncesijske dejavnosti za čas trajanja konce-
sije, ponuja večje število brezplačnih letnih aktivnosti za 
ranljive skupine.

V primeru enakega števila aktivnosti za ranljive sku-
pine iz prejšnjega odstavka se izvede žreb.

7. Oddaja vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih, priložene mora imeti vse zahtevane izjave in 
obvezne priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju raz-
pisnih pogojev.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpi-
snem roku dvignejo na Občini Črnomelj, Trg svobode 
3, 8340 Črnomelj ali jo natisnejo s spletne strani Obči-

ne Črnomelj – www.crnomelj.si. Občina Črnomelj lahko 
v času razpisnega roka prijavitelju posreduje razpisno 
dokumentacijo na osnovi njegove pisne zahteve.

Vlogo je potrebno v zapečateni ovojnici predložiti 
na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črno-
melj, s pripisom: »Ne odpiraj – Koncesija za zdravstvo 
– dispanzer za ženske«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba prija-
vitelja.

Rok oddaje je, ne glede na način dostave, do vključ-
no 23. 9. 2016, do 11. ure.

Prepozno prispele vloge bodo zavržene.
Dopolnjevanje vlog je možno v razpisnem roku 

z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
8. Kontaktna oseba za dajanje informacij in poja-

snil: Jože Migalič, svetovalec, tel. 07/306-11-16, e-mail: 
joze.migalic@crnomelj.si

9. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog bo dne 23. 9. 2016, ob 11.30, v sejni 

sobi Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. 
Odpiranju vlog lahko prisostvujejo prijavitelji na javnem 
razpisu oziroma njihovi pooblaščenci s priloženim po-
oblastilom prijavitelja. Prisotni se izkažejo z osebnim 
dokumentom.

Koncedent bo koncesijo podelil v skladu z Zakonom 
o javno-zasebnem partnerstvu, in sicer po pridobitvi 
mnenja Zdravniške zbornice Slovenije in Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije ter soglasja Ministr-
stva RS za zdravje.

Prijavitelji bodo o odločitvi izbire koncesionarja pi-
sno obveščeni.

Občina Črnomelj

Št. 160-12/2016 Ob-2864/16

Na podlagi 42. člena Zakona o javno-zaseb-
nem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), druge-
ga odstavka 9. člena Odloka o določitvi mreže javne 
zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Črnomelj 
(Uradni list RS, št. 59/14), Odloka o predmetu in po-
gojih za podelitev koncesij za opravljanje javne službe 
v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne 
medicine v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 51/16), 
Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 
107/10 – ZPPKZ in 40/12 – ZUJF), ter 42. člena Zako-
na o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – 
UPB2, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – 
ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) objavlja Občina Črnomelj

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe 

na področju osnovne zdravstvene dejavnosti – 
splošne medicine v Občini Črnomelj

1. Koncedent: Občina Črnomelj, Trg svobo-
de 3, 8340 Črnomelj; tel. 07/306-11-00, telefaks 
07/306-11-30.

2. Predmet koncesije: koncesija za opravljanje jav-
ne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti 
– splošna medicina na območju Občine Črnomelj.

3. Začetek in čas trajanja izvajanja koncesije: kon-
cesija se podeljuje za obdobje 20 let. Koncesionar prič-
ne z izvajanjem dejavnosti s 1. 1. 2017. Dejavnost 
splošne medicine se mora opravljati v naselju Črno-
melj, in sicer v pritlični prostorih Trgovsko poslovnega 
centra – OBJEKT I (Zadružna cesta 16) ali OBJEKT II 
(Zadružna cesta 33) v naselju Črnomelj. Koncedent ni 
dolžan zagotavljati koncesionarju nobenih sredstev za 
opravljanje javne službe.
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4. Prijava na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnju-

je naslednje pogoje:
a) Zakonsko predpisani pogoji prijavitelja:
– ima zahtevano izobrazbo za opravljanje predvi-

dene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo;
– ni v delovnem razmerju oziroma v kolikor je v de-

lovnem razmerju, bo le-to v primeru podelitve konce-
sije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati 
koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo 
o koncesiji;

– ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano 
opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;

– ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in, 
če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre;

– pridobi mnenje pristojne zbornice ali strokovnega 
združenja.

b) Drugi pogoji prijavitelja:
– obvlada slovenski jezik;
– bo ponudil zaposlitev zdravstvenemu kadru, ki je 

trenutno zaposlen pri koncesionarju, ki se bo upokojil 
(priporočilo ZZZS OE Novo mesto, dopis Občini Črno-
melj št.: 0141-1/2016-NM/2, z dne 13. 6. 2016);

– prijavitelj mora izvajati dejavnost, ki je predmet 
koncesije, najmanj v okviru predpisanih standardov in 
normativov in v skladu z zastavljenim programom, ki je 
priloga k tej točki;

– ambulanta mora biti v pritličnem prostoru Tr-
govsko poslovnega centra – OBJEKT I (Zadružna 
cesta 16) ali OBJEKT II (Zadružna cesta 33) v Črnomlju;

– prijavitelj mora s 1. 1. 2017 začeti opravljati kon-
cesijsko dejavnost;

– prijavitelj ni pravnomočno obsojen zaradi nakle-
pnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol-
žnosti in ni obsojen na nepogojno kazen zapora v tra-
janju več kot šest mesecev ter zoper njega ni vložena 
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

– prijavitelj ne sme imeti že podeljene druge kon-
cesije za opravljanje zdravstvene dejavnosti, oziroma 
mora podati izjavo, da bo le-to v primeru podelitve kon-
cesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati 
koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo 
o koncesiji;

– da bo v skladu s 45.b členom Zakona o zdravni-
ški službi zagotovil izvajanje dežurstev in jih usklajeval 
skupaj z Javnim zavodom Zdravstveni dom Črnomelj;

– da bo prevzel vse tiste opredeljene zavarovane 
osebe dosedanjega nosilca zdravstvene dejavnosti – 
koncesionarja, ki bodo to želele.

Izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev se presoja 
na dan oddaje vloge.

5. Merila za ocenitev ponudb
Za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo upora-

bljena naslednja merila za ocenjevanje ponudb:

Št. Merilo Točke
1 Strokovna usposobljenost do 20 točk
2 Strokovne izkušnje do 20 točk
3 Dodatna strokovna znanja in 

veščine do 10 točk

Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril 
je predmet razpisne dokumentacije.

Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobe-
nega prijavitelja.

6. V primeru enakega števila točk
V kolikor dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih 

prijaviteljev, na podlagi postavljenih meril v razpisni do-

kumentaciji, enako število točk, bo javni partner izbral 
tistega prijavitelja, ki v svojem predloženem programu 
izvajanja zdravstvene dejavnosti za čas trajanja konce-
sije, ponuja večje število brezplačnih letnih aktivnosti za 
ranljive skupine.

V primeru enakega števila aktivnosti za ranljive sku-
pine iz prejšnjega odstavka se izvede žreb.

7. Oddaja vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih, priložene mora imeti vse zahtevane izjave in 
obvezne priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju raz-
pisnih pogojev.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpi-
snem roku dvignejo na Občini Črnomelj, Trg svobode 
3, 8340 Črnomelj ali jo natisnejo s spletne strani Obči-
ne Črnomelj – www.crnomelj.si. Občina Črnomelj lahko 
v času razpisnega roka prijavitelju posreduje razpisno 
dokumentacijo na osnovi njegove pisne zahteve.

Vlogo je potrebno v zapečateni ovojnici predložiti 
na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črno-
melj, s pripisom: »Ne odpiraj – Koncesija za zdravstvo 
– splošna medicina«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba prija-
vitelja.

Rok oddaje je, ne glede na način dostave, do vključ-
no 22. 9. 2016, do 12. ure.

Prepozno prispele vloge bodo zavržene.
Dopolnjevanje vlog je možno v razpisnem roku 

z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
8. Kontaktna oseba za dajanje informacij in poja-

snil: Jože Migalič, svetovalec, tel. 07/306-11-16, e-mail: 
joze.migalic@crnomelj.si

9. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog bo dne 22. 9. 2016, ob 12.30, v sejni 

sobi Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. 
Odpiranju vlog lahko prisostvujejo prijavitelji na javnem 
razpisu oziroma njihovi pooblaščenci s priloženim po-
oblastilom prijavitelja. Prisotni se izkažejo z osebnim 
dokumentom.

Koncedent bo koncesijo podelil v skladu z Zakonom 
o javno-zasebnem partnerstvu, in sicer po pridobitvi 
mnenja Zdravniške zbornice Slovenije in Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije ter soglasja Ministr-
stva RS za zdravje.

Prijavitelji bodo o odločitvi izbire koncesionarja pi-
sno obveščeni.

Občina Črnomelj

Št. 341-1/2016-6 Ob-2872/16

Na podlagi 3. člena Odloka o porabi koncesijske da-
jatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Ko-
men (Uradni list RS, št. 79/11), v povezavi z 29. členom 
Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 
120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C), Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 3/13) in Odloka o proračunu Obči-
ne Komen za leto 2016 (Uradni list RS, št. 1/16, 39/16), 
Občina Komen objavlja

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ak-

tivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo oziroma 
izvajanje ukrepov in vlaganj v naravne vire za naslednje 
ukrepe:

a. biomeliorativne ukrepe:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, 

logov,
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– izdelava in vzdrževanje robov, pasišč in remiz,
– nakup sadja ter zaščita avtohtonih in rastišču pri-

mernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– postavitev in vzdrževanje gnezdnic in umetnih 

dupel,
b. biotehnične ukrepe:
– obdelovanje krmnih in predelovalnih njiv,
c. ostale ukrepe:
– nabava preventivnih zaščitnih sredstev za prepre-

čevanje škode od divjadi,
– izobraževanja in obveščanja občanov o stanju in 

odnosu do gozdnih živali ter o gozdnem bontonu,
– drugi ukrepi varstva okolja in narave.
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s koncesijsko 

pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, progra-
mi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lo-
vstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali 
ter drugimi veljavnimi predpisi.

2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska dru-

žina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži 
v občini,

– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvi-
dacijskem postopku,

– ima poravnane davke, prispevke in druge obve-
zne dajatve v državi in občini.

3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj prej-
me sorazmerni del sredstev glede na lovno površino 
lovišča, ki leži v občini oziroma so sredstva enaka so-
razmernemu delu vplačane koncesijske dajatve. V pri-
meru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev 
enakomerno porazdeli med izbrane vlagatelje.

4. Višina in rok porabe dodeljenih sredstev: višina 
sredstev je 2.059,86 EUR. Dodeljena sredstva za tekoče 
leto morajo biti v tekočem letu tudi porabljena.

5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis 

za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo vsebuje:

– navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
– obrazce:

– prijava na razpis
– izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev
– vzorec pogodbe.

Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

6. Rok za predložitev vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati v roku 10 dni od dne-

va objave Javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Kot pravočasne vloge se štejejo vloge, ki bodo do 

roka navedenega v prejšnjem odstavku osebno oddane 
v sprejemni pisarni občine oziroma oddane po pošti 
priporočeno na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 
Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavlje-
na v zapečateni ovojnici. Na prvi strani mora biti ozna-
čeno: »ne odpiraj, vloga na javni razpis – sofinanciranje 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 2016«, na hrbtni 
strani ovojnice, pa mora biti navedeno ime lovišča na 
katerega se vloga nanaša.

7. Pregled in obravnava vlog: komisija, imenova-
na s sklepom župana, bo pri svojem delu upoštevala 
določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna RS. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo 
v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene 

ovojnice, ki vsebujejo vloge. Prepozno vloženih vlog 
komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene 
pošiljatelju. V primeru nepopolne vloge, se vlagatelja 
pozove na dopolnitev. Vloge, ki v postavljenem roku 
ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. Ko-
misija bo opravila pregled prispelih vlog. Po preveritvi 
izpolnjevanja razpisnih pogojev in opremljenosti vlog 
z zahtevanimi dokazili, bo pripravila predlog razdelitve 
razpisanih sredstev.

8. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o iz-
idu razpisa

Zavržene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih 

pogojev in pogojev določenih v besedilu razpisa in raz-
pisne dokumentacije,

– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-
čen v 6. točki tega besedila razpisa,

– ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge 
(nepopolne vloge).

Vlagatelji bodo prejeli sklep o višini odobrenih sred-
stev. Po preteku pritožbenega roka se sklenejo pogod-
be.

9. Dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je dostopna od dneva ob-

jave razpisa v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 
86, 6223 Komen, dosegljiva je tudi preko spletne strani 
Občine Komen www.komen.si (rubrika Razpisi).

Dodatne informacije posreduje Ana Švagelj, 
tel. 05/731-04-59, e-pošta: ana.svagelj@komen.si, 
v času uradnih ur.

Občina Komen

Št. 300-1/2016-4 Ob-2873/16

Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obresti 
v Občini Komen (Uradni list RS, št. 34/16), Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13), Odloka 
o proračunu Občine Komen za leto 2016 (Uradni list 
RS, št. 1/16, 39/16), Zakona o spremljanju državnih 
pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), Uredbe Komisije 
(ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pri pomoči de minimis (OJ L352/2013, 24. 12. 2013), 
Občina Komen objavlja

javni razpis
za subvencioniranje obresti v Občini Komen  

v letu 2016
1. Predmet javnega razpisa je subvencioniranje 

obresti, ki so bile obračunane in plačane v letu 2016 za 
obstoječa posojila odobrena od 1. 1. 2010.

2. Višina razpisanih sredstev: sredstva so zago-
tovljena v proračunu Občine Komen za leto 2016 na 
postavki 140201 »Sofinanciranje ukrepov spodbujanja 
malega gospodarstva po razpisu« v višini 10.000 EUR.

3. Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih pro-

storov,
– stroški izdelave projektne dokumentacije za gra-

dnjo poslovnih prostorov in investicijsko vzdrževanje 
poslovnih prostorov,

– stroški nakupa, gradnje ali investicijskega vzdrže-
vanja poslovnih prostorov,

– stroški nakupa opreme in strojev.
4. Upravičenci do sredstev so:
– mikro podjetje,
– mala podjetja in
– samostojni podjetniki posamezniki.
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Do dodelitve sredstev po tem javnem razpisu ni 
upravičeno podjetje, dejavno na vsaj enem od nasle-
dnjih področij:

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

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz se-
znama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti v naslednjih primerih, če je znesek pomoči do-
ločen na podlagi cene ali količine zadevnih pro izvodov, 
ki so kupljeni od primarnih pro izvajalcev ali jih zadevna 
podjetja dajo na trg, ali, če je pomoč pogojena s tem, da 
se delno ali v celoti prenese na primarne pro izvajalce.

5. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za dodelitev sred-
stev

1. Do subvencioniranja obresti je upravičeno 
podjetje, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima registriran sedež, podružnico ali poslovno 
enoto na območju Občine Komen,

– ni v stečajnem postopku, postopku preneha-
nja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,

– ima poravnane vse davke in druge obvezne 
dajatve v Republiki Sloveniji,

– ima v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti 
do Občine Komen,

– ni v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči ali pomoči »de minimis«,

– ima poravnane vse obveznosti in prispevke 
do delavcev.

2. Sredstva se prednostno dodelijo upravičen-
cem, ki poleg pogojev, ki jih zahteva ta pravilnik, v naj-
večji meri izpolnjujejo še naslednje pogoje:

– investicija se izvaja na območju občine Komen,
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora 

ohraniti v občini Komen še najmanj pet let po njenem 
zaključku,

– ohranjajo obstoječa delovna mesta.
3. Subvencija obresti po tem pravilniku pred-

stavlja pomoč »de minimis«, ki se dodeljuje v skladu 
z Uredbo Komisije (EU), št. 1407/2013 z dne 18. decem-
bra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delo-
vanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni 
list EU L, št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1, v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1407/2013/EU).

Pomoč »de minimis« se lahko dodeli, če izpol-
njuje naslednje pogoje:

– skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu 
podjetju ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju za-
dnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen 
pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sred-
stev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delu-
jejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša 
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR);

– pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati 
z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški 
ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tve-
ganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja 
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči;

– pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumuli-
ra s pomočjo »de minimis« dodeljeno v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene 
v uredbi 360/2012;

– pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumu-
lira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z dru-
gimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje 
(200.000 oziroma 100.000 EUR);

– z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« 
ne sme biti presežena zgornja meja pomoči »de mini-
mis« intenzivnost pomoči po drugih predpisih.

Skladno z Uredbo 1407/2013/EU izraz »enotno 
podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj 
v enem od naslednjih razmerij:

a. podjetje ima večino glasovalnih pravic delni-
čarjev ali družbenikov drugega podjetja,

b. podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja,

c. podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč 
vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene 
z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni 
pogodbi ali statutu,

d. podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navede-
nega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a. 
do d. tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, 
prav tako veljajo za enotno podjetje.

4. Omejitve pri dodelitvi subvencioniranja:
– pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma 

z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo,

– pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo 
domačih pro izvodov pred uvoženimi,

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

5. Subvencioniranje obresti
Posojilo:
– mora biti odobreno s strani bank in hranilnic,
– je lahko odobreno od 1. 1. 2010 in mora ustre-

zati namenom iz pravilnika,
– obresti, ki so bile obračunane in plačane v ob-

dobju od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016.
Posojila, ki ne morajo biti predmet subvencioni-

ranja obresti so:
– posojila, ki so bila najeta pod ugodnejšimi po-

goji pri nacionalnih, regionalnih in lokalnih institucijah,
– posojila, ki imajo značaj državne pomoči.
Upravičenec se lahko prijavi na javni razpis 

z največ dvema posojiloma.
Višina subvencije: do 50 % obresti za upravi-

čeno posojilo. Najnižji znesek subvencije je 100 EUR. 
V enem letu lahko posamezni upravičenec pridobi naj-
več 1.000 EUR.

6. Merila za dodelitev sredstev
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje, ki 

so določeni v tem javnem razpisu, bo komisija ocenila 
na podlagi naslednjih meril:

Zap. 
št.

Merilo Število
možnih točk

1. Ohranitev števila zaposlenih 15
2. Povečanje števila zaposlenih 20
3. Vpliv investicije na okolje 20
4. Posodobitev obstoječe 

dejavnosti 20

Natančneje razdelana merila s točkovnikom so se-
stavni del razpisne dokumentacije.
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7. Rok za predložitev vlog
Prijava na razpis mora biti vložena na priloženem 

obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so 
navedene na obrazcu.

Rok za vložitev vlog je 21 dni od objave v Uradnem 
listu RS. Rok prične teči z naslednjim dnem po objavi.

Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo do roka, 
navedenega v prejšnjem odstavku osebno oddane 
v sprejemni pisarni občine oziroma oddane po pošti 
priporočeno na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 
Komen. Vloga, oddana na obrazcu, mora biti dostavlje-
na v zapečateni ovojnici. Na prvi strani mora biti označe-
no: »Ne odpiraj, javni razpis – subvencioniranje obresti 
2016«, na hrbtni strani ovojnice pa mora biti označen 
naziv in polni naslov vlagatelja.

V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog, mora biti 
vsaka vloga v svoji ovojnici.

8. Pregled, obravnava in ocenitev vlog
Komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri svo-

jem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna RS. Odpiranje vlog ni javno. Od-
pirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in 
označene ovojnice, ki vsebujejo vloge. Prepozno vlože-
nih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte 
vrnjene pošiljatelju. V primeru nepopolne vloge, se vla-
gatelja pozove na dopolnitev. Komisija lahko zaradi po-
jasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih podatkov 
od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, 
ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem 
roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.

Na podlagi ocenjevanja vseh popolnih vlog, viši-
ne zahtevanih sredstev s strani upravičenca in višine 
razpoložljivih sredstev, bo komisija pripravila predlog 
razdelitve sredstev.

Sredstva se dodeli le tistemu upravičencu, katerega 
odobreni znesek preseže znesek minimalne dodelitve 
v skladu s Pravilnikom o subvencioniranju obresti v ob-
čini Komen (v nadaljevanju: Pravilnik).

V primeru, da bo po preteku roka za oddajo zah-
tevkov za izplačilo ugotovljeno, da je večje število pri-
javiteljev odstopilo, ali da sredstva ne bodo razdeljena 
v celotnem znesku, komisija lahko na predlog občinske 
uprave pripravi nov izračun dodelitve sredstev, pri če-
mer mora upoštevati najvišje dodeljene zneske višine 
sofinanciranja. Na tej podlagi lahko pridobijo sredstva 
tudi tisti prijavitelji, ki so bili do sredstev sicer upravi-
čeni, vendar se jim niso dodelila zaradi nedoseganja 
v Pravilniku določenega najmanjšega zneska dodelje-
ne pomoči.

9. Izplačilo sredstev: upravičencem bo izdan sklep 
o višini odobrenih sredstev. Na podlagi sklepa bo z upra-
vičencem sklenjena pogodba.

10. Dodatne informacije: obrazci za prijavo na javni 
razpis so dostopni od dneva objave razpisa v sprejemni 
pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, dose-
gljivi so tudi preko spletne strani Občine Komen www.
komen.si (rubrika Razpisi). Dodatne informacije posre-
duje Ana Švagelj, tel. 05/731-04-59, e-pošta: ana.sva-
gelj@komen.si v času uradnih ur.

Občina Komen
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Pošta Slovenije d.o.o. objavlja na podlagi 27. čle-
na Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d.o.o. in 
Navodilom za upravljanje z osnovnimi sredstvi (Uradno 
glasilo PS št. 3/2014)

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Adle-
šiči, Adlešiči 13, v izmeri 43,84 m2, za izklicno ceno 
14.670 EUR,

Predkupno pravico ima solastnik objekta KZ Krka 
Novo mesto z.o.o.. Prodajalec je dolžan imetniku pred-
kupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vre-
dnosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uvelja-
vitvi predkupne pravice se mora upravičenec izjasniti 
v roku 30 dni. V primeru, da imetnik predkupne pravice 
v tem roku ne uveljavlja predkupne pravice se sklene 
pogodba z najugodnejšim ponudnikom.

2. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Ar-
tiče, Artiče 48, v izmeri 47,10 m2, za izklicno ceno 
21.656 EUR.

3. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Bo-
štanj, Boštanj 28b, v izmeri 129,2 m2, za izklicno ceno 
57.450 EUR.

4. Nezasedeni poslovni prostori Celje, Kosova 
ulica 5, v izmeri 1.251,00 m2 skupne neto tlorisne površi-
ne (dve stavbi) in 2.567 m2 zemljišč (vključno s stavbnim 
zemljiščem), za izklicno ceno 567.154 EUR.

5. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Glo-
boko, Globoko 5, v izmeri 67,60 m2, za izklicno ceno 
32.257 EUR.

Predkupno pravico imajo solastniki objekta Kra-
jevna skupnost Globoko, Prostovoljno gasilsko društvo 
Globoko in Telekom Slovenije d.d. Prodajalec je dolžan 
imetnikom predkupne pravice ponuditi odkup nepremič-
nine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. 
O uveljavitvi predkupne pravice se morajo upravičenci 
izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetniki predkupne 
pravice v tem roku ne uveljavljajo predkupne pravice se 
sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.

6. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Gra-
dac, Gradac 98, v izmeri 92,00 m2, za izklicno ceno 
33.217 EUR.

Predkupno pravico ima solastnik objekta Martin 
Bajuk. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice 
ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi 
najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice 
se mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni. V primeru, 
da imetnik predkupne pravice v tem roku ne uvelja-
vlja predkupne pravice se sklene pogodba z najugo-
dnejšim ponudnikom.

7. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Grobel-
no, Grobelno 100, v izmeri 83,40 m2, za izklicno ceno 
58.980 EUR.

Predkupno pravico ima solastnica objekta Hava 
Jashari. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pra-
vice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo 
ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne 
pravice se mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni. 
V primeru, da imetnik predkupne pravice v tem roku ne 

Javne dražbe

uveljavlja predkupne pravice se sklene pogodba z naju-
godnejšim ponudnikom.

8. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Koz-
je, Kozje 36, v izmeri 89,60 m2, za izklicno ceno 
33.870 EUR.

9. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Le-
sično, Lesično 5, v izmeri 42,91 m2, za izklicno ceno 
18.300 EUR.

10. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Lesko-
vec pri Krškem, Ulica 11. novembra 4, v izmeri 106,2 m2, 
za izklicno ceno 69.800 EUR.

Predkupno pravico ima solastnik objekta Mirko 
Bevc. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice 
ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi 
najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice 
se mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni. V primeru, 
da imetnik predkupne pravice v tem roku ne uvelja-
vlja predkupne pravice se sklene pogodba z najugo-
dnejšim ponudnikom.

11. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Pi-
šece, Pišece 34, v izmeri 42,60 m2, za izklicno ceno 
19.500 EUR.

Predkupno pravico imata solastnika objekta Občina 
Brežice in Prostovoljno gasilsko društvo Pišece. Proda-
jalec je dolžan imetnikoma predkupne pravice ponuditi 
odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi naju-
godnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se 
morata upravičenca izjasniti v roku 30 dni. V primeru, 
da imetnika predkupne pravice v tem roku ne uveljavlja-
ta predkupne pravice se sklene pogodba z najugodnej-
šim ponudnikom.

12. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Pri-
stava pri Mestinju s pripadajočim zemljiščem, Pristava 
pri Mestinju 28, v izmeri 74,58 m2, za izklicno ceno 
34.184 EUR.

Predkupno pravico ima solastnik objekta Telekom 
Slovenije d.d. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne 
pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo 
ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne 
pravice se mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni. 
V primeru, da imetnik predkupne pravice v tem roku ne 
uveljavlja predkupne pravice se sklene pogodba z naju-
godnejšim ponudnikom.

13. Zasedeni bivši poslovni prostori pošte Stopi-
če, Stopiče 3a, v izmeri 56,80 m2, za izklicno ceno 
27.260 EUR.

Predkupno pravico imajo solastniki objekta Krajev-
na skupnost Stopiče, Prostovoljno gasilsko društvo Sto-
piče in Mestna občina Novo mesto. Prodajalec je dolžan 
imetnikom predkupne pravice ponuditi odkup nepremič-
nine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. 
O uveljavitvi predkupne pravice se morajo upravičenci 
izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetniki predkupne 
pravice v tem roku ne uveljavljajo predkupne pravice se 
sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.

14. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Ta-
bor, Tabor 21, v izmeri 52,40 m2, za izklicno ceno 
42.075 EUR.

Predkupno pravico ima solastnik objekta Občina 
Tabor. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice 
ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi 
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najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice 
se mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni. V primeru, 
da imetnik predkupne pravice v tem roku ne uvelja-
vlja predkupne pravice se sklene pogodba z najugo-
dnejšim ponudnikom.

15. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Bre-
ginj, Breginj 89, v izmeri 32,40 m2, za izklicno ceno 
11.940 EUR.

16. Zasedeni bivši poslovni prostori pošte Col, Col 
78, v izmeri 70,27 m2, za izklicno ceno 32.850 EUR.

17. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Hru-
ševje, Hruševje 88, v izmeri 44,70 m2, za izklicno ceno 
18.240 EUR.

18. Nezasedena garaža Materija Materija 18, v iz-
meri 20,70 m2, za izklicno ceno 6.500 EUR.

19. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Vrem-
ski Britof, Vremski Britof 24, v izmeri 78,00 m2, za izklic-
no ceno 45.250 EUR.

20. Nezasedena garaža Begunje na Gorenjskem 
15 d, v izmeri 13,92 m2, za izklicno ceno 5.000 EUR.

Predkupno pravico ima najemnica garaže Andreja 
Anderle, Begunje 15 d. Prodajalec je dolžan imetni-
ci predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po 
vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uvelja-
vitvi predkupne pravice se morajo upravičenci izjasniti 
v roku 30 dni. V primeru, da imetniki predkupnih pravic 
v tem roku ne uveljavljajo predkupne pravice se sklene 
pogodba z najugodnejšim ponudnikom.

21. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Dob 
pri Domžalah, Ulica 7. avgusta 9, v izmeri 98,43 m2, za 
izklicno ceno 78.720 EUR.

22. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Dol 
pri Hrastniku, Trg borcev NOB 13, v izmeri 60,10 m2, za 
izklicno ceno 27.080 EUR.

23. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Dom-
žale – Vir, Šaranovičeva ulica 25a, v izmeri 51,10 m2, za 
izklicno ceno 65.960 EUR.

24. Nezasedeni bivši poslovni prostori Draga, Dra-
ga 13, v izmeri 43,85 m2, za izklicno ceno 20.000 EUR.

25. Nezasedeni poslovni prostori Hrastnik – stara 
pošta, Cesta 1. maja 56, v izmeri 94,80 m2, za izklicno 
ceno 32.500 EUR.

26. Nezasedeni bivši poslovni prostori Kočevska 
reka, Kočevska reka 7, v izmeri 78,79 m2, za izklicno 
ceno 31.300 EUR.

27. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Ko-
stel, Potok 1a, v izmeri 55,70 m2, za izklicno ceno 
19.000 EUR.

28. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Kro-
pa, Kropa 3 b, v izmeri 60,75 m2, za izklicno ceno 
40.200 EUR.

29. Nezasedeni poslovni prostor Ljub ljana, Rimska 
ulica 28, v izmeri 82,6 m2, za izklicno ceno 162.450 EUR.

30. Nezasedeni poslovni prostori Ljub ljana Trža-
ška cesta 68 a (drugo in tretje nadstropje), v izmeri 
479,97 m2, za izklicno ceno 300.000 EUR.

Funkcionalno zemljišče ob objektu ni predmet pro-
daje.

31. Nezasedeni bivši poslovni prostori bivše pošte 
Osilnica, Osilnica 11a, v izmeri 48,40 m2, za izklicno 
ceno 23.800 EUR.

32. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Pol-
šnik, Polšnik 25b, v izmeri 92,70 m2, za izklicno ceno 
32.000 EUR.

33. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte 
Vače, Vače 28 a, v izmeri 76,70 m2, za izklicno ceno 
35.000 EUR.

34. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Cir-
kovce, Cirkovce 2b, v izmeri 125,29 m2, za izklicno ceno 
60.801 EUR.

35. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Ho-
doš, Hodoš 20c, v izmeri 117,05 m2, za izklicno ceno 
46.800 EUR.

36. Nezasedena garaža na pošti 2112 Maribor, Na 
trati 3, v izmeri 18 m2, za izklicno ceno 5.080 EUR.

37. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Oreho-
va vas, Orehova vas 26, v izmeri 38,21 m2, za izklicno 
ceno 18.400 EUR.

Predkupno pravico ima solastnik objekta AMD Ore-
hova vas. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pra-
vice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo 
ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne 
pravice se mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni. 
V primeru, da imetnik predkupnih pravic v tem roku ne 
uveljavljata predkupne pravice se sklene pogodba z naj-
ugodnejšim ponudnikom.

38. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Sladki 
vrh, Sladki vrh 3a, v izmeri 42,81 m2, za izklicno ceno 
28.700 EUR.

Predkupno pravico ima najemnik Hamond trgovina, 
storitve in gradbeništvo d.o.o. Prodajalec je dolžan ime-
tniku predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine 
po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uve-
ljavitvi predkupne pravice se mora upravičenec izjasniti 
v roku 30 dni. V primeru, da imetnik predkupnih pravic 
v tem roku ne uveljavljata predkupne pravice se sklene 
pogodba z najugodnejšim ponudnikom.

39. Nezasedeno stanovanje Draga, Draga 13, v iz-
meri 23,10 m2, za izklicno ceno 5.000 EUR.

40. Nezasedeno stanovanje Ormož, Poštna ulica 2, 
v izmeri 43,41 m2, za izklicno ceno 21.280 EUR.

41. Zasedeno stanovanje Pristava pri Mestinju, Pri-
stava pri Mestinju 28, v izmeri 65,40 m2, za izklicno ceno 
16.590 EUR.

Pravila javne dražbe
– javna dražba bo v dvorani Pošte Slovenije, d.o.o., 

v Mariboru, Slomškov trg 10, III. nadstropje, v torek, 
20. septembra ob 12. uri;

– javna dražba bo ustna, vodi jo voditelj draž-
be. Znesek vsakega višanja na dražbi je najmanj 
200,00 EUR, če izklicna cena za nepremičnino ne pre-
sega vrednosti 20.000,00 EUR, oziroma 500,00 EUR 
v primeru, ko izklicna cena višja od 20.000,00 EUR;

– dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe var-
ščino v višini 10 % izklicne cene nepremičnine na TRR 
Pošte Slovenije, d.o.o. št.: 90672-0000040025 pri Po-
štni banki Slovenije in pred licitacijo predložiti potrdilo 
o plačilu varščine;

– izlicitirana vrednost nepremičnine ne more biti 
nižja od izklicne vrednosti;

– kupec plača poleg izlicitirane vrednosti nepremič-
nine še predpisan davek;

– na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične ose-
be. Pravne osebe morajo predložiti potrdilo o registraciji 
in pooblastilo za dražitelja, ki se nanaša na predmet 
javne dražbe. Fizične osebe morajo predložiti osebni 
dokument;

– na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino po-
nudi najvišjo ceno;

– ugovori na potek dražbe se lahko dajo do sestave 
dražbenega zapisnika, rešuje pa jih vodja dražbe;

– uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje 
v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli pa se 
varščina brez obresti vrne v 10 dneh po končani dražbi. 
V primeru nepremičnin kjer so predpisane predkupne 
pravice se vrne varščina neuspelemu dražitelju brez 
obresti, v roku 10 dni od prejema obvestila o uvelja-
vljanju predkupne pravice, oziroma 10 dni po poteku 
30-dnevnega roka za uveljavitev predkupne pravice.
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Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo 

v 30 dneh po zaključku dražbe.
Kupec mora celotno kupnino poravnati v roku 

15 dni po podpisu in overitvi pogodbe.
Če kupec po svoji krivdi ne izpolni obveznosti se 

šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru pro-
dajalec zadrži varščino.

Kontaktne osebe za informacije in dogovore za 
ogled nepremičnin:

– za nepremičnine 1 do 14 in 41, na tel. 03/424-36-03, 
Vladimir Guzej,

– za nepremičnine od 15 do 19, na tel. 05/666-66-00, 
Darja Janežič,

– za nepremičnine od 20 do 33 in 39, na 
tel. 01/243-16-20, Mitja Kobal,

– za nepremičnine od 34 do 38 in 40, na 
tel. 02/449-27-15, Franc Kerenc.

Pošta Slovenije d.o.o.
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Št. 110-15/2016 Ob-2853/16

Svet Centra za socialno delo Slovenj Gradec razpi-
suje, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ura-
dni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 
– ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 
66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – 
ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 25. člena Zakona o delovnih 
razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 
– ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16), 56. in 57. člena Zako-
na o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 5/08, 
73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – 
ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 
39/16 in 52/16 – ZPPreb-1), 24. člena Statuta Centra 
za socialno delo Slovenj Gradec ter sklepa seje Sveta 
z dne 17. 8. 2016, prosto delovno mesto

direktorja (m/ž)
Centra za socialno delo Slovenj Gradec

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg 
splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še 
naslednje pogoje določene v 56. in 57. členu Zakona 
o socialnem varstvu:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delov-
nih izkušenj,

ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona 

o socialnem varstvu in ima dvajset let delovnih izkušenj, 
od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delov-
nih mestih na področju socialnega varstva,

– strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– program za vodenje socialno varstvenega zavo-

da, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju 
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če 
nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opra-
viti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog 
direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha.

Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandida-
ti priložiti še življenjepis ter program razvoja centra za 
mandatno obdobje za katerega se prijavlja.

Mandat direktorja traja pet let. Z imenovanim di-
rektorjem se sklene delovno razmerje za določen čas 
trajanja mandata.

Rok za prijavo na razpis je 8 dni od objave razpisa.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj 

kandidati pošljejo na naslov: Center za socialno delo 
Slovenj Gradec, Ozka ulica 1, 2380 Slovenj Gradec, 
z oznako »Razpis za direktorja/ico – ne odpiraj«.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo Slovenj Gradec

Št. 210-82/2016 Ob-2854/16

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ura-
dni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 8/96), 10., 11. in 
12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdra-
vstveni dom Krško (Uradni list RS, št. 78/11), Odloka 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Jav-
nega zavoda Zdravstveni dom Krško (Uradni list RS, 
št. 104/15) in sklepa sprejetega na 4. seji Sveta zavoda, 

Razpisi delovnih mest

dne 12. 5. 2016, Svet zavoda Zdravstvenega doma Kr-
ško, objavlja prosto delovno mesto

direktorja
Zdravstvenega doma Krško (m/ž),  

za 4-letno mandatno obdobje
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splo-

šnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še 
naslednje pogoje:

1. univerzitetna izobrazba ali 2. bolonjska stopnja 
izobrazbe zdravstvene, ekonomske ali pravne smeri,

2. najmanj 5 let delovnih izkušenj v dejavnosti zdra-
vstva,

3. aktivno znanje slovenskega jezika,
4. da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi na-

klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti in da niso bili obsojeni na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev,

5. da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti in

6. predložijo vizijo razvoja zavoda za mandatno 
obdobje.

Kandidati morajo k prijavi priložiti:
1. dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno iz-

polnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. dokazilo o znanju slovenskega jezika (kopija 

spričevala, potrdilo),
4. kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev pod točko 4 

mora biti priloženo potrdilo Ministrstva za pravosodje 
izdano z datumom po objavi razpisa,

5. kot dokaz o izpolnjevanju pogoja pod točko 5 
mora biti priloženo potrdilo Okrožnega oziroma Okraj-
nega sodišča z datumom po objavi razpisa,

6. vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje,
7. kandidati morajo priložiti kontakt (e-naslov in te-

lefonsko številko, na kateri bodo dosegljivi).
Prijavo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju 

pogojev kandidat pošlje v zaprti ovojnici s pripisom: 
»Razpis za direktorja Zdravstvenega doma Krško – Ne 
odpiraj!« na naslov: Svet zavoda Zdravstveni dom Kr-
ško, Cesta krških žrtev 132c, 8270 Krško.

Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele do 12. 9. 
2016 do 12. ure na omenjeni naslov ali osebno v taj-
ništvo Zdravstvenega doma Krško. Nepravočasne in 
nepopolne vloge bodo izločene iz postopka. Za pravo-
časno oddano vlogo se bo štela le tista vloga, ki bo na 
naslov Zdravstvenega doma Krško prispela v zgoraj 
navedenem roku.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli 
v 30 dneh od javne objave razpisa.

Svet zavoda Zdravstveni dom Krško

Št. 110-1/2016-7 Ob-2857/16

Svet Vrtci Občine Žalec, Prežihova ulica 2, 3310 Ža-
lec v skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 
in 58. členom ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07) – uradno 
prečiščeno besedilo (ZOFVI-UPB5), 36/08, 58/09, (64/09, 
65/09 popr.), 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
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2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanju: 
ZOFVI) ter sklepa 8. redne seje Sveta Vrtci Občine Žalec 
z dne 21. 6. 2016, razpisuje 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, (ZOFVI-UPB5), 
36/08, 58/09, (64/09, 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 nadaljevanju: ZOFVI).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo 1. 1. 2017.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu (če 
ravnateljskega izpita kandidat nima, si ga mora pridobiti 
najkasneje v enem letu po začetku mandata), delovnih 
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekazno-
vanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem 
postopku pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti 
ovojnici na naslov: Svet Vrtci Občine Žalec, Prežihova 
ulica 2, 3310 Žalec, z oznako »Prijava na razpis za 
ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži kratek 
življenjepis.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo dostavljena 
na sedež vrtca oziroma zadnji dan roka s priporočeno 
pošiljko oddana na pošto do 10. 9. 2016.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

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

Svet Vrtci Občine Žalec

Št. 9000-02/2013-30-02 Ob-2860/16

Na podlagi 33. člena Statuta Doma upokojencev 
Vrhnika (v nadaljevanju: dom), štev.: 9002-02/2011, 
z dne 25. 2. 2011 je Svet Doma upokojencev Vrhnika 
(v nadaljevanju: svet), dne 11. 8. 2016 sprejel naslednji 
sklep o razpisu za imenovanje

direktorja

1. V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo 
na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so upo-
rabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. Svet doma upokojencev Vrhnika, Idrijska 
cesta 13, 1360 Vrhnika objavlja javni razpis za imenova-
nje direktorja Doma upokojencev Vrhnika, za mandatno 
obdobje 2017–2022.

3. Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnju-
jejo naslednje pogoje:

3.1 zahteve 56. in 57. člena Zakona o socialnem 
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo 2 – ZSV-UPB2 in Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu ZSV-F (Uradni 
list RS, št. 39/16).

Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazati 
s pisnimi listinami (diploma o končanem izobraževa-
nju, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, diplomo 
o opravljenem programu za vodenje socialno varstve-
nega zavoda, uradna dokazila o delovnih izkušnjah);

3.2 zahteve iz Pravilnika o sistemizaciji delovnih 
mest v Domu upokojencev Vrhnika z dne 10. 5. 2011 
spremembami pravilnika z dne 20. 6. 2016, in sicer:

3.2.1 zahtevana dodatna ali funkcionalna znanja – 
obvezna, predvidena za delovno mesto direktorja:

3.2.1.1 znanja s področja organizacije in vodenja 
neprofitne (osnovne) in profitne (dodatne) dejavnosti,

3.2.1.2 znanja s področja projektnega planiranja in 
strateškega vodenja,

3.2.1.3 znanja s področja varstva pri delu za vodilne 
delavce;

3.2.2 priporočena dodatna znanja, predvidena za 
delovano mesto direktorja:

3.2.2.1 poznavanje ZUP-a,
3.2.2.2 znanje iz gerontologije,
3.2.2.3 znanje iz menedžmenta in
3.2.2.4 znanje iz skupinskega dela.
4. Od kandidatov pričakujemo kratek program dela 

z vizijo nadaljnjega razvoja doma.
5. Kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 

15 delovnih dni po njegovi objavi.
6. Za pravočasno se štejejo vloge, ki so priporoče-

no poslane po pošti najpozneje petnajsti delovni dan po 
objavi razpisa.

7. Razpis bo objavljen v sredstvih javnega obve-
ščanja.

8. Svet prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne 
bo obravnaval.

9. Svet bo izmed kandidatov izbral tistega, za kate-
rega bo ugotovil, da je najbolje strokovno usposobljen 
za opravljanje nalog na delovnem mestu direktorja.

10. Mandat direktorja traja 5 let. Mandat bo direk-
torju pričel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imeno-
vanju, ki ga poda minister, pristojen za socialno varstvo, 
ali naslednji dan po preteku ali prekinitvi prejšnjega 
mandata, če bo soglasje ministra izdano prej.

11. Z imenovanim kandidatom bo na osnovi Zakona 
o delovnih razmerjih sklenjena pogodba o zaposlitvi.

12. Kandidati morajo podati vloge, s priloženimi 
prilogami in dokazili, v pisni obliki, po pošti priporočeno, 
na naslov: Svet Doma upokojencev Vrhnika, Idrijska 
cesta 13, 1360 Vrhnika s pripisom »razpis za direktorja«.

13. Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v roku 
30 dni od dneva objave razpisa.

Svet Doma upokojencev Vrhnika

 Ob-2861/16

Svet Osnovne šole Bičevje, Splitska ulica 13, Ljub-
ljana, na podlagi 53.a in 58. člena Zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI 
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 
– popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – 
ZPCVP-2D) razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 
ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in 
posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo 36/08, 
58/09, 64/09, 65/09, 20/11), Zakon o uravnoteženju jav-
nih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12).
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Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Začetek mandata je 1. 12. 2016.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za pet let.
Kandidati/-ke priložijo pisni ponudbi naslednja do-

kazila in potrdila:
– dokazila o izobrazbi ter nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih 

izkušenj,
– potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu – 

kandidat/-ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega 
izpita, a si ga mora pridobiti v roku enega leta, sicer 
preneha mandat po zakonu,

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,

– potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku 
– s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodi-
šču – izven kraja prebivališča – zoper njega ni uveden 
kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno 
nedotakljivost,

– program vodenja šole.
Prijava mora biti poslana po pošti v zaprti ovoj-

nici na naslov: Svet Osnovne šole Bičevje, Splitska 
ulica 13, 1000 Ljub ljana, s pripisom: »Prijava na razpis 
za ravnatelja/-ico« v 8 dneh po objavi razpisa. Vloga bo 
štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka, s priporo-
čeno pošiljko, oddana na pošto.

Kandidati/-ke bodo prejeli/-e obvestilo o imenovanju 
v zakonitem roku.

Svet Osnovne šole Bičevje

Št. 014-16/2016 Ob-2865/16

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradnega lista 
RS, št. 90/05) in 6. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Gledališče Koper Teatro Capodistria (Uradne 
objave št. 40/2003) župan Mestne občine Koper objavlja 
razpis za imenovanje

direktorja
Gledališča Koper – Teatro Capodistria,  

Verdijeva ulica 3, Koper
Kandidat mora poleg splošnih pogojev, ki jih predpi-

suje zakon, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih de-

lovnih mestih, ki dajejo izkušnje v poslovnem in umetni-
škem vodenju ter poznavanje področja dela gledališča 
in kulturne dejavnosti;

– sposobnost za organiziranje in vodenje dela;
– znanje slovenskega jezika;
– znanje italijanskega jezika in enega svetovnega 

jezika.
Ob prijavi na razpis mora kandidat za direktor-

ja predložiti program razvoja zavoda.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite 

v roku 8 dni od dneva objave razpisa na naslov Mestna 
občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, 
Verdijeva 10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici s pripisom 
»Razpis – direktor Gledališča Koper – Teatro Capodi-
stria«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonsko pred-
videnem roku.

Mestna občina Koper

N. 014-16/2016 Ob-2866/16

In virtù dell'articolo 42 dello Statuto del Comune 
città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01, 29/03 
e 90/05) e dell'articolo 6 del Decreto sulla fondazio-
ne dell’ente pubblico Teatro Capodistria (Bollettino uff., 
n. 40/2003) il sindaco del Comune città di Capodistria 
pubblica il bando per la nomina del

direttore
del Teatro Capodistria, Via Verdi 3, Capodistria

Il candidato deve, oltre ad adempiere alle condizio-
ni generali, decretate dalla legge, possedere i seguenti 
requisiti:

– Titolo di studio universitario d’indirizzo umanistico;
– Aver svolto, per almeno cinque anni, incarichi 

direttivi con l’acquisizione dell’esperienza in campo di-
rezionale ed artistico, oltre alla conoscenza del settore 
teatrale e dell’attività culturale;

– Capacità organizzative e di gestione delle attività;
– Conoscenza della lingua slovena;
– Conoscenza della lingua italiana e d’una lingua 

ritenuta universale.
All’atto di adesione al bando, il candidato alla fun-

zione del direttore deve sottoporre il proprio programma 
di sviluppo dell’ente.

La domanda di adesione al bando con tutti i docu-
menti comprovanti l'idoneità del candidato deve venir 
inviata entro 8 giorni dalla data di pubblicazione del 
bando all'indirizzo Comune città di Capodistria, Ufficio 
affari sociali e sviluppo, Via Verdi 10, 6000 Capodistria, 
in busta chiusa contrassegnata »Bando – Direttore Te-
atro Capodistria«.

I candidati saranno informati dell'esito del bando nel 
termine previsto dalla legge.

Comune città di Capodistria

Št. 100-12/2016/1 Ob-2875/16

Na podlagi 19. člena sklepa Vlade RS o ustanovi-
tvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za 
izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, 
z dne 28. 10. 2008 ter Sklepa o spremembah sklepa 
z dne 27. 7. 2010 in 48., 53., 53.a, 99., 107.a in 145. čle-
na Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra-
ževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.), NPB-19, 
Svet Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposa-
bljanje Kamnik razpisuje delovna mesta v naslednjih 
organizacijskih enotah Centra

1. ravnatelja osnovne šole Centra
2. ravnatelja srednje šole Centra

3. ravnatelja doma Centra

Pogoji:
– Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

– Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
organizacijske enote, za vodenje katere kandidira.

Predviden začetek dela bo dne 1. 12. 2016.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.
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Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi raz-
pisa na naslov:

Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposa-
bljanje, Novi trg 43a, 1241 Kamnik, z oznako »Prijava 
na razpis za ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
organizacijske enote, za vodenje katere kandidira, za 
mandatno obdobje in predložiti kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v za-
konitem roku.

Svet Centra za izobraževanje, rehabilitacijo
in usposabljanje Kamnik

 Ob-2894/16

Svet zavoda Srednje šole za gostinstvo in turizem 
Maribor, Mladinska ulica 14 a, 2000 Maribor, na osnovi 
seje, ki je bila 7. 6. 2016 in sklepa o razpisu, razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja/ice

Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-
telja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – 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 nadaljevanjem besedilu: ZOFVI).

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 3. 2017.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se 

opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Za 

čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposli-
tvi na delovnem mestu ravnatelja/ice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdi-
lo Ministrstva za pravosodje, da kandidat/ka ni bil/a 
pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepo-
gojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter 
potrdilo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojen/a 
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost) 
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet 
zavoda Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, 
Mladinska ulica 14 a, 2000 Maribor (8 dni od dneva 
objave tega razpisa).

Kandidati/ke naj vloge z dokazili o izpolnjevanju po-
gojev, vključno z izpisom dejstev iz kazenske evidence, 
pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na razpis za 
ravnatelja/ico«.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o izbira 
kandidata/-ke v zakonitem roku.

Svet zavoda Srednje šole
za gostinstvo in turizem Maribor
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Št. 478-37/2015 Ob-2867/16

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, obja-
vlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 in 
14/15 – ZUJFO) in Načrtom razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Občine Logatec za leto 2016, ki je priloga 
Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2016 (Loga-
ške novice, št. 12/15)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Obči-
na Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, matična števil-
ka: 5874661000, davčna številka: SI55512844.

2. A/
Predmet prodaje je nezazidano komunalno opre-

mljeno stavbno zemljišče namenjeno poslovni gradnji 
v IOC Logatec, sestavljeno iz naslednjih parcel:

– parc. št. 375/517 v izmeri približno 3500 m2,
– parc. št. 375/487 v izmeri približno 5000 m2, obe 

k.o. Dol. Logatec.
Gradbena parcela se prodaja neporavnana, s ko-

munalno opremo, ki vključuje: kanalizacijo, vodo, javno 
razsvetljavo, elektriko 3 x 35 A in asfaltno cesto. Pred-
metno zemljišče se nahaja pod daljnovodom, zato je 
zazidljivo z omejitvami – varovalni pas. Parceli je možno 
deliti in se prodajati po delih – velikost delov bo določena 
na podlagi želje ponudnikov.

Izklicna cena za komunalno opremljeno neporav-
nano zemljišče je 33,00 EUR za m2 oziroma 40,26 EUR 
za m2 z vključenim 22 % DDV.

B/
Predmet prodaje je nezazidano komunalno opre-

mljeno stavbno zemljišče namenjeno poslovni gradnji 
v IOC Logatec, del parc. št. 375/517 v izmeri približno 
450 m2, k.o. 2017 – Dol. Logatec.

Gradbena parcela se prodaja neporavnana, s ko-
munalno opremo, ki vključuje: kanalizacijo, vodo, javno 
razsvetljavo, elektriko 3 x 35 A in asfaltno cesto.

Izklicna cena za komunalno opremljeno neporav-
nano zemljišče je 45,00 EUR za m2 oziroma 54,90 EUR 
za m2 z vključenim 22 % DDV.

C/
Predmet prodaje je nezazidano komunalno opre-

mljeno stavbno zemljišče namenjeno poslovni gradnji 
v IOC Logatec, sestavljeno iz naslednjih parcel:

– parc. št. 375/528 v izmeri 976 m2,
– parc. št. 754/40 v izmeri 287 m2,
– parc. št. 375/530 v izmeri 1084 m2, vse k.o. 2017 

– Dol. Logatec.
Gradbena parcela se prodaja neporavnana, s ko-

munalno opremo, ki vključuje: kanalizacijo, vodo, javno 
razsvetljavo, elektriko 3 x 35 A in asfaltno cesto.

Izklicna cena za komunalno opremljeno neporav-
nano zemljišče je 45,00 EUR za m2 oziroma 54,90 EUR 
za m2 z vključenim 22 % DDV.

D/
Predmet prodaje je nezazidano komunalno opre-

mljeno stavbno zemljišče namenjeno poslovni gradnji 
v IOC Logatec, sestavljeno iz naslednjih parcel:

Druge objave

– parc. št. 375/524 v izmeri 446 m2,
– parc. št. 754/42 v izmeri 7 m2,
– parc. št. 375/532 v izmeri 1164 m2, vse k.o. 2017 

– Dol. Logatec.
Gradbena parcela se prodaja neporavnana, s ko-

munalno opremo, ki vključuje: kanalizacijo, vodo, javno 
razsvetljavo, elektriko 3 x 35 A in asfaltno cesto.

Izklicna cena za komunalno opremljeno neporav-
nano zemljišče je 45,00 EUR za m2 oziroma 54,90 EUR 
za m2 z vključenim 22 % DDV.

3. Pogoji prodaje:
a) nakup po načelu »videno-kupljeno«, kasnejših 

reklamacij ne bomo upoštevali;
b) posamezne nepremičnine bodo prodane najbolj-

šemu ponudniku;
c) izbrani ponudnik bo sklenil prodajno pogodbo 

najkasneje v petnajstih dneh po končani izbiri najugo-
dnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, 
da je od nakupa odstopil in ima prodajalka pravico zadr-
žati vplačano varščino;

d) po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnine izročila original overjena pogodba, da bo lahko 
vpisal lastninsko pravico nad kupljeno nepremičnino 
v zemljiško knjigo;

e) rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu pogodbe 
ali obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na prvi 
poziv;

f) plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bi-
stvena sestavina pogodbe;

g) kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati 
še strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in 
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb:

a) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične 
osebe, ki plačajo varščino v višini 10 % od izklicne cene 
na podračun št. 01264 – 0100001228, odprt pri Upra-
vi za javna plačila Republike Slovenije. Najboljšemu 
ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. 
Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnje-
na v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega 
ponudnika;

b) zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– ime, priimek oziroma firmo kupca, točen naslov 

oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno 
številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov 
banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na 
katero se ponudba nanaša;

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine;

– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (za 
fizično osebo);

– izpisek iz sodnega oziroma drugega registra za 
pravno osebo, ki ne sme biti starejši od treh mesecev 
(za pravno osebo);

– izjavo o sprejemu pogojev javne ponudbe;
– dokazilo o plačani varščini;
c) ponudniki morajo popolno ponudbo oddati ali 

poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do vključ-
no 14. 9. 2016 do 10. ure na naslov: Občina Logatec, 
Tržaška cesta 50 A, Logatec, s pripisom »Javni razpis 
nepremičnine – ne odpiraj!«.
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5. Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem 
uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec ali 
na tel. 01/7590-618.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
a) javno odpiranje ponudb bo 14. 9. 2016 ob 11. uri, 

v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Lo-
gatec;

b) v primeru, da bo prispelo več najugodnejših 
ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili 
enako visoko kupnino v roku 10 delovnih dni, pozvala 
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja;

c) ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni 
po preteku roka za javno zbiranje ponudb;

d) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan 
oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lah-
ko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve 
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo 
stroški.

Občina Logatec

Št. 376-0002/2016 Ob-2904/16

Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna 
na Koroškem (v nadaljevanju: najemodajalec) na pod-
lagi 28. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 14/07 in 86/10 – ZSPDSLS) in 16. člena Statuta 
Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06, 
101/07, 79/12) objavlja

zbiranje ponudb
za najem smučišča Črna na Koroškem – vlečnica 

in brunarica z gostinsko ponudbo za sezono 
2016/2017

Naziv in sedež najemodajalca: Občina Črna na Ko-
roškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem.

Predmet javnega razpisa: Oddaja v najem Smuči-
šča Črna na Koroškem, ki vključuje vlečnico in brunarico 
z gostinsko ponudbo za sezono 2016/2017.

Rok za oddajo ponudb: 30. september 2016.
1. Povabilo k oddaji ponudbe
Najemodajalec, Občina Črna na Koroškem, Center 

101, 2393 Črna na Koroškem, vabi vse zainteresirane 
sub jekte, da skladno s tem pozivom, objavljenim v Ura-
dnem listu RS in na spletni strani Občine Črna na Koro-
škem, oddajo svoje ponudbe.

Predmet zbiranja ponudb je oddaja v najem Smuči-
šča Črna na Koroškem, ki vključuje vlečnico in brunarico 
z gostinsko ponudbo, za sezono 2016/2017.

Z izbranim sub jektom bo sklenjena najemna po-
godba za vlečnico in brunarico za sezono 2016/2017, 
z možnostjo podaljšanja. Prednost pri izbiri bo imel inte-
resent, ki bo ponudil širši turistični program, dolgotrajnej-
še sodelovanje in ustreznejše obratovanje, vzdrževanje 
in obnovo vlečnice in gostinske ponudbe.

Zainteresirani sub jekti morajo svojo ponud-
bo predložiti na naslov Občina Črna na Koroškem, Cen-
ter 101, 2393 Črna na Koroškem.

Ponudba mora biti zapakirana v ovojnici z napisom 
»Ponudba smučišče – Ne odpiraj«.

Prijavitelji lahko svoje ponudbe oddajo:
– s priporočeno pošto, na naslov Občina Črna na 

Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, ali
– osebno, v glavni pisarni najemodajalca, v prosto-

rih Občine Črna na Koroškem (Center 101, 2393 Črna 
na Koroškem).

Za pravočasno se šteje ponudba, ki je bila na se-
dež Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna 

na Koroškem, ne glede na način, dostavljena do 30. 9. 
2016 do 12. ure.

Vse pravočasno oddane ponudbe bo pregledala 
s strani najemodajalca imenovana komisija. S ponudni-
kom, ki bo ponudil širši turistični program in razvoj smu-
čišča, se bodo nato dogovorile vse podrobnosti najema 
in sklenila najemna pogodba.

Kontakt za dodatne informacije: Irena Nagernik, 
tajnica občinske uprave, 02/870-48-16, 051/349-787, 
irena.nagernik@crna.si.

2. Pogoji za oddajo ponudbe
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje žičniške in gostin-

ske dejavnosti,
– da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično uspo-

sobljen za izvajanje žičniške in gostinske dejavnosti,
– da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavno-

sti, ki so predpisana z zakonom,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge 

obvezne dajatve,
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali 

likvidacije.
Ponudba mora vsebovati dokazila o izpolnjevanju 

pogojev iz prejšnjega odstavka.
3. Vsebina ponudbe
Ponudba, ki jo odda zainteresirani sub jekt, mora 

vsebovati:
– navedbo imena oziroma firme in naslova ponu-

dnika, kratko predstavitev ponudnika ter kontaktno te-
lefonsko številko,

– matično številko in davčno številko oziroma ID 
številko za DDV;

– navedbo predmeta za katerega se daje ponudba;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slo-

venije za fizične osebe, izpis iz sodnega registra za 
pravne osebe, ki so registrirane in imajo sedež v RS ali 
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike, ki ne 
sme biti starejše kot 6 mesecev,

– potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih v Re-
publiki Sloveniji;

– program razvoja smučišča, gostinske dejavnosti 
in turističnih dejavnosti;

– način obratovanja vlečnice;
– podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog in 

gostinskega objekta, vključno z njihovimi pomožnimi 
objekti in napravami (zasneževanje in podobno);

– izračun usklajenosti kapacitete vlečnic s propu-
stnostjo smučišča;

– predvideni obratovalni čas vlečnice in brunarice;
– podatke o morebitni ostali gostinski in turistični 

ponudbi, organizaciji letnih dejavnosti ter podatke oziro-
ma načrte za urejanje ali širitev smučarskih prog, in prog 
oziroma terenov za druge športne aktivnosti.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do sklenitve 
pogodbe.

V primeru, da je interesent iz katere druge države 
Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno potr-
dilo o državljanstvu.

4. Razpisna dokumentacija
Razpisana dokumentacija je sestavni del tega pozi-

va in je dostopna na spletni strani najemodajalca Občina 
Črna na Koroškem na naslovu: http://www.crna.si.

Kontaktna oseb najemodajalca je: Irena Nagernik, 
tajnica občinske uprave, 02/870-48-16, 051/349-787, 
irena.nagernik@crna.si.

5. Merila izbire: ponudnik mora izpolnjevati vse zgo-
raj navedene pogoje in oddati popolno ponudbo, pred-
nost pri izbiri pa bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil 
širši turistični program, dolgotrajnejše sodelovanje in 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 58 / 2. 9. 2016 / Stran 1957 

ustreznejše obratovanje, vzdrževanje, obnovo in razvoj 
vlečnice ter gostinske dejavnosti na smučišču.

6. Način oddaje ponudb
Ponudba se predloži v zaprti ovojnici z navedbo 

napisom »Ponudba smučišče – Ne odpiraj«, naslovljeno 
na najemodajalca, Občino Črna na Koroškem, Center 
101, 2393 Črna na Koroškem.

Naročniku (vložišče) mora biti vročena (osebno ali 
po pošti) do izteka roka (datum in ura) določenega v ob-
javi zbiranja ponudb.

Do izteka roka za oddajo je prijavo možno umakniti 
in predložiti novo.

Občina Črna na Koroškem
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Št. 2153-29/2006/16 Ob-2858/16

V register političnih strank se pri politični stranki 
Nova Slovenija – krščanski demokrati, s skrajšanim 
imenom Nova Slovenija, s kratico imena NSi in s se-
dežem v Ljub ljani, Cankarjeva cesta 11, ter z matično 
številko: 1029738000, vpiše sprememba naslova sede-
ža stranke v: Ljub ljana, Dvorakova ulica 11 a.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 02110-26/2016 Ob-2895/16

Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejče-
va ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 
11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN 
(Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) v pove-
zavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP 
(Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b., 105/06 – ZUS-1 in 
126/07) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledni-
ki po verjetno umrlem Čibej Francu, Dol 173, lastniku 
parcele 1625/218, k.o. 2370 Dol-Otlica, da se javijo 
v 30 dneh o dneva objave oklica in vstopijo v postopek 
ureditve meje med parcelo 1625/218 in parcelo 1625/42, 
k.o. 2370 Dol-Otlica.

Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati 
obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo 
oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik 
nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.

Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 11. 8. 2016

Št. 02110-27/2016 Ob-2896/16

Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejče-
va ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 
11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN 
(Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) v pove-
zavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP 
(Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b., 105/06 – ZUS-1 in 
126/07) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki 
po verjetno umrlem Kobalj Janezu, neznanega naslova, 
lastniku parcele *22, k.o. 2399 – Planina, da se javijo 
v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo v postopek 
ureditve meje med parcelo *22 in parcelo 2155/2, k.o. 
2399 – Planina.

Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati 
obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo 
oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik 
nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.

Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 11. 8. 2016

Št. 02110-28/2016 Ob-2897/16

Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejče-
va ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 
11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN 
(Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) v pove-
zavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP 
(Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b., 105/06 – ZUS-1 in 
126/07) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki 
po verjetno umrlih Krapež Ivanu, Otlica 67, 5270 Ajdo-
vščina, Krapež Filipu, Otlica 67, 5270 Ajdovščina, Kra-
pež Andreju, Otlica 67, 5270 Ajdovščina, Krapež Pavli, 
Otlica 67, 5270 Ajdovščina, Krapež Francu, Otlica 67, 
5270 Ajdovščina, Krapež Amaliji, Otlica 67, 5270 Aj-

Objave po Zakonu  
o evidentiranju nepremičnin

dovščina, Krapež Alojzu, Otlica 61, 5270 Ajdovščina 
in Krapež Justini, Otlica 67, 5270 Ajdovščina, lastnikih 
parcele 1852/61, k.o. 2381 – Lokavec, da se javijo v 30 
dneh od dneva objave oklica in vstopijo v postopek ure-
ditve meje med parcelo 1852/61 in parcelo 1852/254, 
k.o. 2381 – Lokavec.

Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati 
obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo 
oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik 
nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.

Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 11. 8. 2016

Št. 02110-29/2016 Ob-2898/16

Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejče-
va ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 
11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN 
(Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US) v pove-
zavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP 
(Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b., 105/06 – ZUS-1 in 
126/07) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki 
po verjetno umrlem Velikonja Janezu, Otlica 61, 5270 
Ajdovščina, lastniku parcele 1852/106, k.o. 2381 – Lo-
kavec, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica in 
vstopijo v postopek ureditve meje med parcelo 1852/106 
in parcelo 1852/254, k.o. 2381 – Lokavec.

Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati 
obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo 
oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik 
nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.

Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 11. 8. 2016

Št. 02110-30/2016 Ob-2899/16

Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejče-
va ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstav-
kom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin 
– ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba 
US) v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem 
postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b., 
105/06 – ZUS-1 in 126/07) poziva osebe, ki menijo, 
da so pravni nasledniki po verjetno umrlem Kete Jo-
sipu, Gorenje 21, 5270 Ajdovščina, lastniku parcele 
1852/65, k.o. 2381 – Lokavec, da se javijo v 30 dneh 
od dneva objave oklica in vstopijo v postopek ureditve 
meje med parcelo 1852/65 in parcelo 1852/254, k.o. 
2381 – Lokavec.

Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati 
obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo 
oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik 
nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.

Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 11. 8. 2016
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SV-2188/2016 Ob-2893/16

Na podlagi neposredno izvršljivega notarske-
ga zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljub ljane opr. št. 
SV- 2188/2016 z dne 30. 8. 2016 je bila nepremičnina – 
stanovanje št. 8 (površina dela stavbe znaša 69,70 m2), 
ki se nahaja v 5 etaži in mu pripada odprt balkon in klet – 
shramba št. 3, v stanovanjski stavbi na naslovu Topniška 
ulica 35 c, 1000 Ljub ljana, stoječi na parc. št. 1212/15, 
parc. št. 1207/6 in parc. št. 1204/10, vse k.o. 2636 – Be-
žigrad z ID znakom 2636-2215-210, ki je last zastavitelja 
Stopar Andreja, rojen 19. 4. 1972, Vojkova cesta 77, 
1000 Ljub ljana, na podlagi Notarskega zapisa prodajne 
pogodbe opr. št. SV-2107/16 z dne 18. 8. 2016, sklenjen 
med Natašo Laure, rojena 12. 2. 1971, stanujoča Topni-
ška ulica 35 c, 1000 Ljub ljana, kot prodajalko in Stopar 
Andrejem, rojen 19. 4. 1972, stanujoč Vojkova cesta 77, 
1000 Ljub ljana, kot kupcem, zastavljeno v korist upnika 
SKB banka d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljub ljana, matična 
številka 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v vi-
šini 135.600,00 EUR s pripadki, napram dolžniku.

Zavarovanja terjatev
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Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

II N 545/2014 Os-2806/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni sodnici 
mag. Barbari Jan Bufon, v nepravdni zadevi predlaga-
telja Frančiška Zupančič, Velike Češnjice 30, Šentvid 
pri Stični, ob udeležbi: 1. Želva d.o.o., Samova ulica 9, 
Ljub ljana, 2. Majda Černe, Reboljeva ulica 10, Ljub ljana, 
3. Simona Rodež, Reboljeva ulica 10, Ljub ljana, 4. Slav-
ka Potokar, Reboljeva 10, Ljub ljana, 5. Olga Čoga, Iška 
Loka 2, Ig, 6. Franc Košir, Reboljeva ulica 10, Ljub-
ljana, 7. Zanej Čebullj, Reboljeva ulica 10, Ljub ljana, 
8. Klara Farkaš, Reboljeva ulica 10, Ljub ljana, 9. GI-
POSS Gradbena podjetja Ljub ljana d.o.o., Stegne 27, 
Ljub ljana, 10. Frančiška Bogomila Učakar, Reboljeva 
ulica 10, Ljub ljana, 11. Nada Murgić, Reboljeva ulica 10, 
Ljub ljana, 12. Zdravko Kokot, Reboljeva ulica 10, Ljub-
ljana, 13. Janez Sitar, Reboljeva ulica 10, Ljub ljana, 
14. Bojan Sitar, Reboljeva ulica 10, Ljub ljana, 15. Matilda 
Šantl, Reboljeva ulica 10, Ljub ljana, 16. Marlen Carmen 
Schweiger, Reboljeva ulica 10, Ljub ljana, 17. Matjaž Ja-
ger, Gregorčičeva ulica 13, Ljub ljana, 18. Petra Jehart, 
Reboljeva ulica 10, Ljub ljana, ki jo zastopa Marija Ko-
njar, odvetnica v Železnikih, 19. Jovo Simić, Reboljeva 
ulica 10, Ljub ljana, 20. Aleksander Pangerc, Reboljeva 
ulica 10, Ljub ljana, 21. Srečko Lazar, Reboljeva ulica 10, 
Ljub ljana, 22. Lidija Brajkovič, Reboljeva ulica 10, Ljub-
ljana, 23. Milena Forjan, Reboljeva ulica 10, Ljub ljana, 
24. Marjan Bračko, Reboljeva ulica 10, Ljub ljana, 25. Igor 
Ljubin, Reboljeva ulica 10, Ljub ljana, 26. Banka Spar-
kasse, d.d., Cesta v Kleče 15, Ljub ljana, 27. Republika 
Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, 
Šubičeva ulica 2, Ljub ljana, 28. Javni stanovanjski sklad 
Mestne občine Ljub ljana, Zarnikova ulica 3, Ljub ljana, ki 
ga zastopa direktor Sašo Rink, 29. David Vuk Reboljeva 
ulica 10, Ljub ljana, 30. Beqir Kukaj, Prvomajska ulica 10, 
Nova Gorica, ki ga zastopa pooblaščenec Darko Vrabec, 
Luče 38 e, Grosuplje, 31. Janik Rumež Miletič, Cegle-
nica 49 b, Naklo, 32. Ana Farkaš, Reboljeva ulica 10, 
Ljub ljana, dne 11. 7. 2016 izdalo sklep o začetku postop-
ka vzpostavitve zemljiško knjižne listine: kupoprodajne 
pogodbe št. 44/88-L z dne 16. 9. 1988, sklenjene med 
prodajalcem DO GIPOSS INŽENIRING, TOZD Inženi-
ring Ljub ljana in kupcem Veljkom Jovanovićem, predmet 
pogodbe je lokal št. 2 v izmeri 60,50 m2 (za dejavnost 
prodaja mesa in mesnih izdelkov), v pritličju objekta 
v grupi »D«, niz »2« v soseski BS-3 Stožice, na parc. 
št. 953, 954, 604, 599/2, 603, 601 in 600/2, k.o. Stožice.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodi-
šču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov 
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženca Beqi-
ra Kukaja.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 11. 7. 2016

Objave sodišč

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

N 53/2016 Os-2900/16

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom opr. št. 
N 53/2016 z dne 25. 7. 2016 nasprotnemu udele-
žencu Mihi Zajelšniku postavilo začasno zastopnico 
Brankico Savič, odvetnico v Izoli, Smrekarjeva ulica 3, 
6310 Izola.

Začasna zastopnica je bila postavljena na pod-
lagi prvega odstavka v zvezi s 4. točko drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku ter na 
podlagi 24. člena Zakona o preprečevanju nasilja v dru-
žini in 37. člena Zakona o nepravdnem postopku, po 
katerih sodišče postavi začasnega zastopnika, če je 
prebivališče nasprotnega udeleženca neznano, pa na-
sprotni udeleženec nima pooblaščenca.

Začasna zastopnica bo nasprotnega udeleženca 
zastopala v postopku vse do takrat, dokler stranka ali 
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, 
da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 7. 2016

IV P 268/2015 Os-2325/16

Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici sve-
tnici Danici Koren, v pravdni zadevi tožeče stranke Ma-
teje Veber, Koroška ulica 2, Kranjska Gora, ki jo zastopa 
Mojca Košir, odvetnica na Jesenicah, proti tožeči stranki 
Sahimu Colonu Almodovarju, 400 E 59 Street, APT. 
13a, New York, NY 10022, Združene države Amerike, 
zaradi dodelitve mld. otrok v varstvo in vzgojo določitve 
preživnine in stikov, na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku, postavilo toženi stranki Sahimu Colonu 
Almodovarju, neznano prebivališče (prej: 400 E 59 Stre-
et, ATP, 13a, New York, NY 10022, Združene države 
Amerike) začasno zastopnico odvetnico Jelko Sajovic, 
Jezerska cesta 41, 4000 Kranj.

Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je 
postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zasto-
pnice.

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

Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 5. 2016

2797 I 1281/2011 Os-2629/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnika Javni jamstveni in preživninski sklad Republike 
Slovenije, Kotnikova ulica 28, Ljub ljana – dostava, proti 
dolžniku Josipu Lončarić, Gornja pot 11, Brezovica pri 
Ljub ljani, zaradi izterjave Preživnine izterjave nadome-
stila preživnine, sklenilo:
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Dolžniku Josipu Lončariću, neznanega prebiva-
lišča, se v izvršilni zadevi pod opr. št. I 1281/2011 
postavi začasni zastopnik, odvetnik Miha Kunič, Sa-
lendrova 4, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi zastopal 
dolžnika od dneva postavitve dalje, dokler dolžnik ali 
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma dokler organ pristojen za socialne zadeve ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 24. 5. 2016

III P 2389/2015 Os-2778/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po Vodji pravdnega 
oddelka, sodniku Matjažu Voglarju, v pravdni zadevi 
tožeče stranke Zavod RS za zaposlovanje, Rožna 
dolina, cesta IX/6, Ljub ljana, zoper toženo stranko 
Roka Ajtnik, Gozdarska pot 17, Ravne na Koroškem, 
zaradi plačila 894,00 EUR s pripadki, dne 26. 7. 2016 
sklenilo:

Toženi stranki Roku Ajtniku, Gozdarska pot 17, 
Ravne na Koroškem, se na podlagi 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se določi odvetnik To-
maž Šešerko, Tavčarjeva 3, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko vse 
do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec 
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
26. 7. 2016

VL 37193/2016 Os-2785/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Nove 
kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 
Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Robert Senica, Uli-
ca Vita Kraigherja 4, Maribor – dostava, po Stanka 
Greifoner Nadižar, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor 
– dostava, proti dolžniku Dejanu Kolar, Ulica Dušana 
Kvedra 11, Šentjur, ki ga zastopa Vrabič Magdalena – 
odvetnica, Cesta Leona Dobrotinška 3, Šentjur, zaradi 
izterjave 3.238,98 EUR, sklenilo:

Dolžniku Dejanu Kolar, Ulica Dušana Kve-
dra 11, Šentjur, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
ZIZ postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Odv. Magdale-
na Vrabič, Cesta Leona Dobrotniška 3, Šentjur.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 15. 7. 2016

VL 16963/2016 Os-2795/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek 
za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Za-
varovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljub-
ljana, ki jo zastopa Simona Dolinar, Miklošičeva 19, 
Ljub ljana, proti dolžniku Igorju Perič, Cesta Viktorja 

Svetina 8/b, Jesenice, ki ga zastopa zak. zast. zač. 
zast. odv. Danica Novak Kenda, Cesta maršala Tita 
38, Jesenice, zaradi izterjave 2.230,98 EUR, sklenilo:

Dolžniku Igorju Perič, Cesta Viktorja Svetina 
8/b, Jesenice se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Da-
nica Novak Kenda, Cesta maršala Tita 38, Jesenice.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 13. 7. 2016

2673 I 553/2015 Os-2902/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnika Mateja Mavec, Fabianijeva ulica 11, Ljub ljana 
– dostava, ki ga zastopa odv. Žabjek Andrej – Odve-
tnik, Tavčarjeva ulica 10, Ljub ljana, zoper dolžnika 
Janka Mavec, Ravbarjeva ulica 3, Ljub ljana – dosta-
va, zaradi izterjave 0,00 EUR s pp, sklenilo:

Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Lucija Kovač, 
Šmartinska cesta 130, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 14. 7. 2016

0045 In 8/2015 Os-2776/16

Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni 
zadevi upnice Liliane Aubert, Shedon Street El. Se-
gundo 937, Los Angeles, California, ki ga zastopa 
Škerlj, Bobnar, odvetniška pisarna, d.o.o., Vrhovčeva 
ulica 1, Novo mesto, zoper dolžnika Martina Patricka 
Jordan, Bluebell 9310, Garden Ridge, zaradi izterjave 
46.528,66 EUR s pripadki, sklenilo:

Dolžniku Martinu Patricku Jordanu, Bluebell 
9310, 78266 Garden Ridge, ZDA, se postavi začasna 
zastopnica Darja Bobnar, odvetnica v Novem mestu.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika 
v predmetni izvršilni zadevi, dokler dolžnik ali njegov 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma do-
kler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči 
sodišču, da mu je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 7. 7. 2016

0027 VL 69902/2015 Os-2771/16

Okrajno sodišče v Žalcu je v izvršilni zadevi upni-
ce SKB banke d.d. Ljub ljana, Ajdovščina 4, Ljub-
ljana, proti dolžniku Tadeju Hernavs, zaradi izterjave 
13.340,46 EUR s pp, sklenilo:

Dolžniku Tadeju Hernavsu se postavi začasni za-
stopnik, odvetnik Igor Virant, Ulica talcev 1/a, Žalec.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 20. 7. 2016
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Oklici dedičem

D 45/2016 Os-2775/16

V zapuščinski zadevi po pokojni Mariji Sršen, rojena 
Kopač, rojena 2. 10. 1892, umrla 24. 3. 1969, nazadnje 
stanujoča Depala vas 44, Domžale, poziva sodišče vse 
tiste, ki menijo, da imajo pravico dedovati po pokojni, 
da se v roku 1 leta po objavi tega oklica, prijavijo sodi-
šču kot dediči, ker bo po poteku oklicnega roka sodišče 
nadaljevalo zapuščinski postopek in zadevo zaključilo 
v skladu z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 26. 7. 2016

D 111/2015 Os-2791/16

Zapuščinska zadeva po pokojni Milok Ivani, naza-
dnje stanujoči Spodnje Škofije 311, umrla 30. 12. 1924,

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

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 7. 2016

D 766/2015 Os-2797/16

Popović Mitar, roj. 29. 11. 1934, nazadnje stanujoč 
Galantiči 4, Gračišče, je dne 4. 12. 2015 umrl in ni za-
pustil 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 19. 7. 2016

D 89/2016 Os-2620/16

Okrajno sodišče v Litiji, Jerebova 14, Litija, v za-
puščinski zadevi po pokojnem Antonu Leben, roj. 5. 1. 
1867, umrl 1. 3. 1953, nazadnje stan. Brezovo 11, Ga-
brovka, poziva vse ki mislijo, da imajo pravico do za-
puščine, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od 
objave oklica.

Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 11. 7. 2016

I D 2116/2015 Os-3710/15

V zapuščinski zadevi po pokojnem Ernestu Fanin-
ger, rojenemu 7. 2. 1923, umrlem 19. 7. 2015, nazadnje 
stanujočem na naslovu Jamova cesta 54, Ljub ljana je 
naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.

Zapustnik ni napravil oporoke. Ob smrti je bil sam-
ski in brez otrok. Njegovi starši so umrli pred njim. Bil 
je njihov edini potomec. Zap. oče Ernestus Faninger je 

imel najmanj enega brata Raimundusa Faningerja, ki je 
imel enega potomca Raymundusa Willibalda Faninger-
ja, ta pa eno potomko Danilo Faninger – Žlender, ki je 
torej hči edinega znanega zap. bratranca.

Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere osebe 
bi prišle v poštev kot dediči iz tretjega dednega reda, 
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva 
vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi 
zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku ene-
ga leta od objave tega oklica na sodni deski, na spletni 
strani sodišča in v Uradnem listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 18. 12. 2015

IV D 2533/2015 Os-2484/16

V zapuščinski zadevi po pokojnem Nikolaju Sotlar-
ju, rojenem 22. 4. 1947, umrlem 25. 5. 2015, nazadnje 
stanujočem na naslovu Japljeva ulica 3, Ljub ljana, drža-
vljanu Republike Slovenije je naslovno sodišče odredilo 
izdajo oklica.

Zapustnik ni napravil oporoke. Ob smrti je bil raz-
vezan. Imel je eno hčer Darjo Sotlar, ki se je dedovanju 
po zapustniku odpovedala.

Zapustnikovi starši so umrli pred njim. Ravno tako 
sestra Marjeta Sotlar, ki je bila ob smrti razvezana in 
brez otrok, in brat Benedikt Sotlar, ki pa je zapustil dva 
potomca Roka Sotlarja in Špelo Sotlar, ki sta se dedova-
nju po zapustniku odpovedala. Dedovanju po zapustniku 
pa se je odpovedala tudi zap. polsestra Silva Bučar.

Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere osebe 
bi prišle v poštev kot zakoniti dediči iz tretjega dednega 
reda, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, na 
podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču 
v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski, 
na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.

Po poteku tega roka bo sodišče zapuščinski posto-
pek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 17. 6. 2016

I D 993/2016 Os-2552/16

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pok. Brate Matjažu, sinu Božidarja, roje-
nem dne 30. 7. 1961, umrlem dne 21. 2. 2016, nazadnje 
stanujočim na naslovu Komanova ulica 1, Ljub ljana, 
državljanu Republike Slovenije.

Ker sodišču niso znani podatki o morebitnih dedi-
čih, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po 
pok. Brate Matjažu poziva, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega 
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 29. 6. 2016

III D 1512/2016 Os-2642/16

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pok. Mestek Emi, hčerki Kranjc Antona, 
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roj. dne 8. 10. 1920, umrli dne 31. 3. 2016, nazadnje sta-
nujoči na naslovu Dolenjska cesta 281, Lavrica, Škoflji-
ca, državljanki Republike Slovenije.

Ker sodišču niso znani podatki o morebitnih dedi-
čih, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
(ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine ozi-
roma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po pok. 
Mestek Emi poziva, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 14. 7. 2016

Oklici pogrešanih

N 7/2016 Os-2672/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 
razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Gio-
vannija Ivana Olenik, imen. Bernačič, neznanega biva-
lišča, za mrtvega.

Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki 
kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to sporo-
čijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega 
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 7. 2016

N 17/2016 Os-2674/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 
razglasitev pogrešane nasprotne udeleženke Ane Udo-
vič, roj. 19. 12. 1900 v Gračišču, neznanega bivališča, 
za mrtvo.

Pogrešanko se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki 
kaj vedo o njenem življenju, pa se poziva, da to sporo-
čijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega 
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanko 
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 7. 2016

N 88/2015 Os-2675/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 
razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Ivana 
Repič, pok. Mihaela, iz Rožarja, neznanega naslova, 
za mrtvega.

Pogrešanca se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki 
kaj vedo o njegovem življenju, pa se poziva, da to sporo-
čijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega 
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanca 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 7. 2016

N 21/2016 Os-2682/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 
razglasitev pogrešane nasprotne udeleženke Urše Fur-
lan, hči Josipa Korena, neznanega bivališča, za mrtvo.

Pogrešanko se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki 
kaj vedo o njenem življenju, pa se poziva, da to sporo-
čijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega 
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanko 
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 7. 2016

N 30/2016 Os-2794/16

Pri Okrajnem sodišču v Postojni je v teku nepravdni 
postopek predlagatelja ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 
Ljub ljana, ki ga zastopa pooblaščenec Mitja Golobič, Pot 
na Polane 3, Dragomer, Brezovica pri Ljub ljani, zara-
di predloga razglasitve nasprotnega udeleženca Antona 
Bobek, neznanega bivališča, za mrtvega.

Pogrešani Anton Bobek, rojen 16. 1. 1877 in poro-
čen 5. 9. 1921, je živel naslovu Kal 42, Pivka, in ta je 
lastnik nepremičnine parc. št. 2681/0, k.o. 2499 – Kal, 
ki jo je pridobil na podlagi Kupoprodajne pogodbe z dne 
9. 5. 1925, v kateri je kot njegov naslov prebivališča na-
vedeno 1141 Ollm. st. Pueblo Colorado U.S.A.

Vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotnemu udeležen-
cu in njegovem življenju, pozivamo, da naj to sporočijo 
Okrajnemu sodišču v Postojni v roku treh mesecev od 
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega 
roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 1. 8. 2016
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Zavarovalne police preklicujejo

Dežman Nataša, Garibaldijeva ulica 12, Portorož 
- Portorose, preklic zavarovalne police, objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 56 z dne 26. 8. 2016, pod oznako 
GNY-336922. gnu-336955

Dežman Nataša, Garibaldijeva ulica 12, Portorož - 
Portorose, zavarovalno polico, št. 50500045789, izdala 
zavarovalnica Adriatic Slovenica. gnt-336956

Spričevala preklicujejo

Auguštin Jerneja, Žaucerjeva ul. 19, Ljub ljana, di-
plomo Fakultete za socialno delo, leto izdaje 2012–2013. 
gne-336992

Berovič Nina, Trebinjska 11, Ljub ljana, indeks, 
št. 71001170, izdala Univerza v Ljub ljani, Biotehniška 
fakulteta, leto izdaje 2001. gnw-336978

Cerar Gašper, Zofke Kvedrove 24, Ljub ljana, in-
deks, št. 18071692, izdala Filozofska fakulteta, leto iz-
daje 2007. gnj-336987

Jurkovič Luka, Nanoška ulica 38, Ljub ljana, indeks, 
št. 23070306, izdala Fakulteta za strojništvo, leto izdaje 
2007. gnv-336950

Križe Miha, Skopska ulica 4, Ljub ljana, spričevalo 
o končani OŠ Karel Destovnik Kajuh, izdano leta 2006. 
gnt-336952

Malnarič Jože, Kal 3, Semič, diplomo št. M-28, iz-
dajatelj ŠC Celje, Višja strokovna šola, leto izdaje 2010. 
gny-336972

Medved Nejc, Gabrovka 60, Gabrovka, indeks, 
št. 22064050, izdala Univerza v Ljub ljani, Fakulteta za 
šport, leto izdaje 2006/2007. gnh-336964

Mihelič Anja, Legenska cesta 2, Slovenj Gradec, 
indeks, št. 18030108, izdala Univerza v Ljub ljani, Filo-
zofska fakulteta, leto izdaje 2003. gnd-336968

Pavšič Maja, Alpska cesta 7, Bled, indeks, 
št. 18071005, izdala Univerza v Ljub ljani, Filozofska 
fakulteta, leto izdaje 2007. gng-336990

Perme Špela, Ponova vas 50, Grosuplje, indeks, 
št. 31150271, izdala Univerza v Ljub ljani, Fakulteta za 
farmacijo, leto izdaje 2015. gno-336982

Perpar Aleksandra, Glinškova pl. 9, Ljub ljana, in-
deks, št. 71030385, izdala Biotehniška fakulteta, Krajin-
ska arhitektura, leto izdaje 2003. gni-336963

Drugo preklicujejo

Brmež Igor, Sončna pot 19, Ljub ljana-Polje, štu-
dentsko izkaznico, št. 09992728, izdala Univerza v Ljub-
ljani, Fakulteta za pomorstvo. gns-336953

BUHEXPO.SI d.o.o., Verovškova 
ulica 60A, Ljub ljana, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500041257000, izdano na ime Marko Pilipovič, 
izdal Cetis Celje d.d. gnv-336975

Preklici

Ćehić Safet, Cesta v hrib 16, Ljub ljana-Šentvid, 
potrdilo za usposabljanje težke gradbene mehaniza-
cije, izdal IVIS, Ulica pod gozdom 42, 1236 Trzin. 
gnb-336970

D SPED transport d.o.o., Celovška cesta 228, 
Ljub ljana, izvod licence, št. GE007635/06831/014, za 
vozilo WMA13XZZ4FP062319, reg. št. LJ CB 243. 
gnl-336960

D SPED transport d.o.o., Celovška cesta 228, 
Ljub ljana, izvod licence, št. GE007635/06831/013, za 
vozilo WMA13XZZ4FP062221, reg. št. LJ CB 242. 
gnk-336961

Dežman Mitja, Spodnji Brnik 55, Cerklje na Go-
renjskem, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, 
št. 620241, izdalo Ministrstvo za promet, leto izdaje 
2007. gnb-336945

Fabjan Borut, Kamnik pod Krimom 68e, Preserje, 
študentsko izkaznico, št. 24930517, izdala Univerza 
v Ljub ljani. gnt-336977

Feltrin Saša, Pot v Češnjice 9, Idrija, študentsko 
izkaznico, št. 09992812, izdala Fakulteta za pomorstvo 
in promet. gno-336957

Gasar Antonija, V Dovjež 9, Ljub ljana-Šentvid, štu-
dentsko izkaznico, št. 11030708, izdala Univerza v Ljub-
ljani. gnm-336959

Gregorc Boštjan, Sneberska c. 144a, Ljub ljana-Polje, 
digitalno tahografsko kartico, št. 10705000203200, izdal 
Cetis Celje d.d. gnd-336993

Herbst Ana, Šišenska 29, Ljub ljana, študentsko iz-
kaznico, št. 18051612, izdala Univerza v Ljub ljani, Filo-
zofska fakulteta. gnf-336991

Huremović Diana, Tavčarjeva 10, Jesenice, štu-
dentsko izkaznico, št. 31090123, izdala Univerza v Ljub-
ljani, Fakulteta za farmacijo. gny-336947

IZLETNIK CELJE d.o.o., Aškerčeva ulica 20, Celje, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500004996001, 
izdano na ime Blaž Ramšak, izdal Cetis Celje d.d. 
gnx-336948

Jeras Iztok, Dvorakova ulica 11, Ljub ljana, študent-
sko izkaznico, št. 63030393, izdala Univerza v Ljub ljani. 
gnu-336976

Klobasa Dušan, Slape 16, Ljub ljana-Polje, izkaznico 
vojnega veterana, št. 10652, izdala UE Ljub ljana, Izposta-
va Moste Polje, datum izdaje 21. 10. 1998. gnc-336944

Knavs Lucija, Retje 11, Loški Potok, študentsko 
izkaznico, št. 01007190, izdano na ime Lucija Vesel, 
izdala Pedagoška fakulteta. gnm-336984

KURNIK TRANSPORT d.o.o., Spodnja Vo-
ličina 49, Voličina, digitalno tahografsko kartico, 
št. 10705000075560, izdano na ime Franc Kurnik, izdal 
Cetis Celje d.d. gnz-336946

Lakner Alenka, Ptujska ulica 23, Ljub ljana, študent-
sko izkaznico, št. 1097028, izdala Univerza v Ljub ljani. 
gnl-336985

Logar Elinda, Kamna Gorica 9, Kamna Gorica, 
študentsko izkaznico, št. 01005370, izdano na ime 
Elinda Zekir, izdala Pedagoška fakulteta v Ljub ljani. 
gnw-336949

Margon Barbara, Jakčeva ulica 37, Ljub ljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 01005465, izdala Pedagoška fa-
kulteta. gnz-336971
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Mertelj Tonja, Veliko Mlačevo 31a, Grosuplje, štu-
dentsko izkaznico, št. 41120148, izdala Univerza v Ljub-
ljani, Medicinska fakulteta. gni-336988

Mlečnik Blaž, Vodnikova ul. 3, Dornberk, študent-
sko izkaznico, št. 09995624, izdala Univerza v Ljub ljani, 
Fakulteta za pomorstvo in promet. gnn-336983

MOČNIK d.o.o. Novaki, Dolenji Novaki 28, Cerkno, 
izvod licence, št. GE005271/04690/005, za vozilo MAN 
TGX 18.480 4x2 BLS, reg. št. NM NP-247, veljavnost do 
3. 11. 2016. gnc-336969

PETROL d.d., Ljub ljana, Dunajska cesta 50, Ljub-
ljana, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: PETROL 
304/B, Petrol d.d., Ljub ljana, 1527 Ljub ljana, Dunajska 
cesta 50. gnr-336979

PETROL d.d., Ljub ljana, Dunajska cesta 50, Ljub-
ljana, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: PETROL 
150, Petrol d.d., Ljub ljana, 1527 Ljub ljana, Dunajska 
cesta 50. gnq-336980

Podletnik Tina, Malečnik 143a, Malečnik, študent-
sko izkaznico, št. 37091338, izdala Univerza v Ljub ljani, 
Veterinarska fakulteta. gnn-336958

Remic Primož, Velesovska c. 48, Šenčur, študent-
sko izkaznico, št. 63960125, izdala Univerza v Ljub ljani. 
gnf-336966

ROTO ECO d.o.o., Puconci 12, Puconci, izvod 
licence, št. 014026/002, za vozilo M.A.N., reg. št. 
MS G7-641, veljavnost od 7. 1. 2016 do 7. 1. 2021. 
gnx-336973

Skubic Boris, Janezova cesta 10a, Vrhnika, štu-
dentsko izkaznico, št. 23090410, izdala Fakulteta za 
strojništvo. gnr-336954

Šakić Indira, Sečovlje 24, Sečovlje - Sicciole, štu-
dentsko izkaznico, št. 09040319, izdala Univerza v Ljub-
ljani. gng-336965

Šela Samo, Torkarjeva ulica 12, Ljub ljana, študent-
sko izkaznico, št. 63010140, izdala Fakulteta za raču-
nalništvo in informatiko. gnh-336989

Štefančič Matej, Razdrto 47b, Hruševje, študentsko 
izkaznico, št. 24940127, izdala Univerza v Ljub ljani. 
gne-336967

Štromajer Neja, Partizanska cesta 44, Škofja Loka, 
študentsko izkaznico, št. 01011249, izdala Univerza 
v Ljub ljani, Pedagoška fakulteta. gnu-336951

Štrucelj Plot Urša, Dolga vas 16, Žužemberk, štu-
dentsko izkaznico, št. 18060743, izdana na ime Urša 
Štrucelj, izdala Univerza v Ljub ljani. gnp-336981

VIT LOGISTIKA d.o.o., LETALIŠKA CESTA 16, 
Ljub ljana, dovolilnico za leto 2016, IRAN - ID 364/09, 
št. 0510. gnw-336974

ZADRAŽNIK TRANSPORT, d.o.o., Ljubija 87, Mozir-
je, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500027375001, 
izdano na ime Robert Zadražnik, izdal Cetis Celje d.d. 
gnj-336962

Žerjal Maja, Zgornje Gameljne 55b, Ljub ljana Šmar-
tno, študentsko izkaznico, št. 01003224, izdala Univerza 
v Ljub ljani, Pedagoška fakulteta. gnk-336986
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