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Ob-3441/16

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
na podlagi:
– Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za
kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 67/16);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu,
Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za
razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in
ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
(UL L št. 200 z dne 26. 7. 2016, str. 140);
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013,
str. 487), zadnjič popravljene s Popravkom Uredbe
(EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 1698/2005 (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 1);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES)
št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES)
št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne
20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1617 z dne 8. septembra
2016 o odstopanju glede leta zahtevka 2016 od tretjega
pododstavka člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s stopnjo pred-

plačil za neposredna plačila in ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi, ter od prvega
pododstavka člena 75(2) navedene uredbe v zvezi z neposrednimi plačili (UL L št. 242 z dne 9. 9. 2016, str. 22);
– Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. december 2013 o pravilih za
neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi
Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES)
št. 73/2009 (UL L št. 347 z dne 20. 11. 2013, str. 608),
zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU)
2016/1616 z dne 8. septembra 2016 o odstopanju od
Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta glede morebitne revizije ukrepov prostovoljne
vezane podpore v sektorju mleka in mlečnih izdelkov
za leto zahtevka 2017 (UL L št. 242 z dne 9. 9. 2016,
str. 19);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
integriranega administrativnega in kontrolnega sistema,
pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za
razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181
z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/1393 z dne 4. maja
2016 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014
o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega
in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev
plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno
skladnost (UL L št. 225 z dne 19. 8. 2016, str. 41);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305
Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb
(UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1367
z dne 4. junija 2015 o spremembi Delegirane uredbe
(EU) št. 807/2014 glede prehodnih določb o programih
za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 (UL L št. 211
z dne 8. 8. 2015, str. 7);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014
z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227
z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/669 z dne 28. aprila
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2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014
glede spremembe in vsebine programov razvoja podeželja, obveščanja javnosti o teh programih in količnikih
za pretvorbo v glave velike živine (UL L št. 115 z dne
29. 4. 2016, str. 33);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014
z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi
z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom,
ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo
(UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1394
z dne 16. avgusta 2016 o spremembi Izvedbene uredbe
Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim
sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 225 z dne 19. 8. 2016, str. 50);
– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2016)1833
z dne 23. marca 2016 o odobritvi spremembe Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in
o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849, in je
dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si), objavlja
dopolnitev 1. javnega razpisa za podukrep 3.1
Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti
v letu 2016
V 1. javnem razpisu za podukrep 3.1 Podpora za
novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016 (Uradni list RS, št. 70/16) se v 2. poglavju z naslovom
»2. Predmet podpore« v 3. točki na koncu četrte alineje
pika nadomesti z vejico in doda nova peta alineja, ki
se glasi:
»– vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem.«.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ob-3439/16
Obvestilo
o objavi Rednega letnega ciljnega razpisa
za sofinanciranje kinematografske distribucije
evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov
ter art kino programov za leto 2017 – JPR-KT-2017
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Redni letni ciljni razpis za sofinanciranje kinematografske distribucije evropskih, avtorskih
in svetovnih kinotečnih filmov ter art kino programov za
leto 2017 – JPR-KT-2017.
Predmet razpisa je sofinanciranje kinematografske
distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih
filmov ter art kino programov v letu 2017.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 72.793 evrov.
Razpis bo trajal od 18. 11. do 19. 12. 2016.
Besedilo javnega razpisa bo 18. 11. 2016 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Ministrstvo za kulturo

Št. 039-1/2016-O305

Ob-3397/16
Obvestilo

Občina Krško objavlja 18. 11. 2016 Javni razpis
o sofinanciranju programov s področja tehnične
kulture v letu 2017 v občini Krško. Vse podrobnosti
o razpisu skupaj z razpisno dokumentacijo so dostopne
na spletni strani Občine Krško www.krsko.si v sklopu
Javni razpisi. Rok za vložitev vlog: 23. 12. 2016.
Občina Krško objavlja 18. 11. 2016 Javni razpis
o sofinanciranju programov za otroke in mladino
v letu 2017 v občini Krško. Vse podrobnosti o razpisu
skupaj z razpisno dokumentacijo so dostopne na spletni
strani Občine Krško www.krsko.si v sklopu Javni razpisi.
Rok za vložitev vlog: 23. 12. 2016.
Občina Krško objavlja 18. 11. 2016 Javni razpis o sofinanciranju projektov za doseganje ciljev
Lokalnega programa za mladino v občini Krško
2016–2019 v letu 2017. Vse podrobnosti o razpisu so
skupaj z razpisno dokumentacijo dostopne na spletni
strani Občine Krško www.krsko.si v sklopu Javni razpisi.
Rok za vložitev vlog: 23. 12. 2016.
Občina Krško objavlja 18. 11. 2016 Javni razpis
o sofinanciranju projektov ohranjanja in vzdrževanja
premične in nepremične kulturne dediščine v letu
2017 v občini Krško. Vse podrobnosti o razpisu so skupaj z razpisno dokumentacijo dostopne na spletni strani
Občine Krško www.krsko.si v sklopu Javni razpisi. Rok
za vložitev vlog: 23. 12. 2016.
Občina Krško objavlja 18. 11. 2016 Javni razpis
o sofinanciranju programov in projektov s področja
kulture v letu 2017 v občini Krško. Vse podrobnosti
o razpisu so skupaj z razpisno dokumentacijo dostopne
na spletni strani Občine Krško www.krsko.si v sklopu
Javni razpisi. Rok za vložitev vlog: 23. 12. 2016.
Občina Krško objavlja 18. 11. 2016 Javni poziv
o sofinanciranju kulturnih programov protokolarnega značaja v letu 2017 v občini Krško. Vse podrobnosti o razpisu so skupaj z razpisno dokumentacijo dostopne na spletni strani Občine Krško www.krsko.si v sklopu Javni razpisi. Rok za vložitev vlog: 23. 12. 2016.
Občina Krško objavlja 18. 11. 2016 Javni razpis
o sofinanciranju programov na področju socialnega
in zdravstvenega varstva v letu 2017 v občini Krško.
Vse podrobnosti o razpisu skupaj z razpisno dokumentacijo so dostopne na spletni strani Občine Krško www.
krsko.si v sklopu Javni razpisi. Rok za vložitev vlog:
23. 12. 2016.
Občina Krško objavlja 18. 11. 2016 Javni razpis
o sofinanciranju programov na področju športa
v letu 2017 v občini Krško. Vse podrobnosti o razpisu
skupaj z razpisno dokumentacijo so dostopne na spletni
strani Občine Krško www.krsko.si v sklopu Javni razpisi.
Rok za vložitev vlog: 23. 12. 2016.
Občina Krško
Št. 5444-2/2016-15

Ob-3442/16

Na podlagi:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, Uredba o skupnih določbah; v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU), z vsemi spremembami,
– 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 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013;
v nadaljevanju: Uredba 1304/2013/EU), z vsemi spremembami,
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe
1303/2013/EU, z vsemi spremembami,
– 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
in njene izvedbene uredbe, z vsemi spremembami,
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16 in 58/16), z vsemi spremembami,
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (Uradni list RS, št. 96/15), z vsemi spremembami,
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), z vsemi spremembami,
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in
46/16, ZIPRS1617), z vsemi spremembami,
– 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), z vsemi spremembami,
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), z vsemi
spremembami,
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
z vsemi spremembami,
– Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16; v nadaljevanju: ZSRR-2), z vsemi spremembami,
– Pravilnika o regionalnih razvojnih agencijah (Uradni list RS, št. 3/13 in 59/15), z vsemi spremembami,
– Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13,
99/13 – ZUPJS-C in 8/16; v nadaljevanju: ZŠtip-1),
z vsemi spremembami,
– Pravilnika o sofinanciranju kadrovskih štipendij
(Uradni list RS, št. 35/14), z vsemi spremembami,
– Politike štipendiranja (2015–2019), ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije dne 4. 6. 2015 na svoji
39. redni seji, z vsemi spremembami,
– Partnerskega
sporazuma
med
Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020,
št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,
z vsemi spremembami,
– Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. potrditve
CCI 2014SI16MAOP001, z dne 16. 12. 2014 (v nadaljevanju: OP EKP 2014–2020), z vsemi spremembami ter
– Odločitve o podpori št. 10-1/3/MDDSZ/0 za javni
razpis: Podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje
izvajanja regijskih shem kadrovskih štipendij 2016–2022
(št. dokumenta: 3032-118/2016/8), ki jo je Služba Vlade
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko v vlogi organa upravljanja (v nadaljevanju: Odločitev OU o podpori) izdala dne 16. 11. 2016 (z vse-
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mi spremembami), Republika Slovenija, Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja
javni razpis
za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje
izvajanja regijskih shem kadrovskih štipendij
2016–2022
Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020, 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in
vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 10.1 prednostne naložbe: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem,
neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje
znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega
usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, 10.1.3
specifičnega cilja: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter
podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se
mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Javni
razpis se bo izvajal kot instrument javni razpis za izbor
operacij.
1. Ime oziroma naziv neposrednega proračunskega
uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija,
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, v vlogi posredniškega telesa (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet, namen, cilji, ciljna skupina in regija
izvajanja javnega razpisa ter vsebina in prenehanje
javnega pooblastila
2.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa bo uresničen v dveh korakih:
1. izbor nosilcev regijske sheme kadrovskih štipendij (v nadaljevanju: izvajalec javnega pooblastila) in
podelitev javnih pooblastil za izvajanje regijske sheme
kadrovskih štipendij ter
2. sofinanciranje izvajanja regijskih shem kadrovskih štipendij izvajalcem javnih pooblastil, izbranim
v okviru tega javnega razpisa, vključno s sofinanciranjem kadrovskih štipendij dijakov in študentov na dodiplomski in podiplomski stopnji študija v programskem
obdobju 2014–2020.
Izvajalci javnih pooblastil bodo sofinancirali kadrovske štipendije delodajalcem, ki imajo sedež v regiji, ki
jo pokriva izvajalec javnega pooblastila.
Pomen izrazov, uporabljenih v tem javnem razpisu:
– prijavitelj: prijavitelj, katerega vloga bo izbrana na
tem javnem razpisu, bo v nadaljevanju javnega razpisa
opredeljen kot izbrani prijavitelj, ki v okviru tega javnega
razpisa izvaja operacijo in ki bo z ministrstvom sklenil
pogodbo o sofinanciranju, tudi upravičenec in prejemnik
sredstev;
– nosilec javnega pooblastila: izbranemu prijavitelju
bo za izvajanje dejavnosti regijske sheme kadrovskih
štipendij podeljeno javno pooblastilo, zato bo v delih
javnega razpisa, ki se nanašajo na podelitev javnega
pooblastila, opredeljen kot nosilec javnega pooblastila
in hkrati kot izvajalec javnega pooblastila;
– nosilec/izvajalec regijske sheme kadrovskih štipendij: je regionalna razvojna agencija oziroma druga
pravna oseba, ki je del regijske razvojne mreže in deluje
na podlagi ZSRR-2 (kot opredeljeno v 3. členu ZŠtip-1
in 3. točki tega javnega razpisa);
– delodajalec: izvajalec projekta, izbran na javnem
razpisu, ki ga izvede izvajalec regijske sheme kadro-
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vskih štipendij, skupaj s kadrovskimi štipendisti in ki
z izvajalcem sklene pogodbo o sofinanciranju projekta;
po ZŠtip-1 tudi štipenditor;
– mladi: so po tem javnem razpisu dijaki in študentje na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, vključeni v regijske sheme kadrovskih štipendij; po ZŠtip-1
tudi štipendisti;
– štipendist: je fizična oseba, ki ji je bila s strani
delodajalca dodeljena kadrovska štipendija, kot opredeljeno v 3. členu ZŠtip-1. Štipendist in delodajalec, ki
v tem razmerju nastopa v vlogi štipenditorja, medsebojne odnose uredita s sklenitvijo pogodbe o štipendiranju.
2.2 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja
regijske sheme kadrovskih štipendij, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, upravičenci (izvajalci javnih
pooblastil) in državo. Skladno z določbami ZŠtip-1 gre
za sofinanciranje kadrovskih štipendij z namenom:
– usklajevanja ponudbe in povpraševanja po kadrih
v posamezni statistični regiji, v smislu usklajenosti znanja mladih s potrebami na trgu dela,
– dviga ravni izobrazbene strukture,
– zniževanja strukturne brezposelnosti,
– vračanja oziroma ohranjanja izšolanih kadrov iz
univerzitetnih središč v statistične regije,
– povezovanja izobraževanja z gospodarstvom in
širšim družbenim okoljem,
– pridobivanja praktičnih izkušenj (znanj, kompetenc in spretnosti) že med izobraževanjem, preko redne
delovne prakse, kar zagotavlja uspešno vključevanje
na trg dela ter
– spodbujanja kadrovskega štipendiranja podjetij
v statistični regiji in načrtovanja razvoja kadrov skladno
s potrebami trga dela.
2.3 Cilji javnega razpisa
Splošen cilj regijske sheme kadrovskih štipendij je
šolanje mladih za potrebe gospodarstva, zaposlovanja

v gospodarstvu in s tem preprečitev odseljevanja mladih
iz statistične regije.
Specifični cilji operacije pa so naslednji:
– krepitev splošnih in poklicnih kompetenc mladih;
– usposobljenost mladih za odzivanje na potrebe
na trgu dela;
– prožno prehajanje med izobraževanjem in delom.
Cilj tega javnega razpisa je podeliti javno pooblastilo izbranim izvajalcem regijske sheme kadrovskih
štipendij za posamezno statistično regijo v Republiki Sloveniji, skladno z drugim odstavkom 19. člena
ZSRR-2. Tako bo na ravni Republike Slovenije podeljenih dvanajst javnih pooblastil za izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij oziroma izbranih
dvanajst operacij, in sicer ena na ravni posamezne
statistične regije. Od tega v kohezijski regiji Vzhodna
Slovenija (v nadaljevanju: KRVS): 8 operacij (8 podeljenih javnih pooblastil za izvajanje regijske sheme
kadrovskih štipendij) in v kohezijski regiji Zahodna
Slovenija (v nadaljevanju: KRZS): 4 operacije (4 podeljena javna pooblastila za izvajanje regijske sheme
kadrovskih štipendij).
Cilj tega javnega razpisa je sofinancirati kadrovsko štipendijo 4.000 štipendistom v obdobju od šolskega/študijskega leta 2016/2017 do vključno šolskega/študijskega leta 2021/2022.
2.3.1 Kazalniki javnega razpisa
Kazalnik učinka, ki ga bo ministrstvo spremljalo na
ravni javnega razpisa in mora biti dosežen do konca
leta 2022:
– vključitev 4.000 mladih v regijske sheme kadrovskih štipendij, od tega v KRVS: 3.080 in v KRZS: 920
in z upoštevanjem mejnika v letu 2018, ko mora biti dosežena vključitev 1.500 mladih, od tega v KRVS: 1.154
in v KRZS: 346.
Natančnejša razdelitev po posameznih statističnih
regijah je razvidna iz spodnje tabele.

Tabela 1: Število vključitev mladih v regijske sheme kadrovskih štipendij po statističnih regijah
Kohezijska
regija

KRVS

KRZS

Statistična regija
Pomurska
Podravska
Koroška
Savinjska
Zasavska
Posavska
Jugovzhodna Slovenija
Primorsko-notranjska
Osrednjeslovenska
Gorenjska
Goriška
Obalno-kraška
Skupaj

Mejnik: 2018
160
51
186
233
71
181
148
124
48
62
178
58
1.500

Specifičen kazalnik rezultata, ki ga bo ministrstvo
spremljalo na ravni javnega razpisa in mora biti dosežen
do konca leta 2023:
– delež vključenih mladih v regijske sheme kadrovskih štipendij, ki se bodo zaposlili po zaključku štipendiranja: 80 % v KRVS in 80 % v KRZS.
Podatki se bodo spremljali skladno z zahtevami iz
Priloge I Uredbe 1304/2013/EU, kot navedeno v točki
2.6 tega javnega razpisa.

Skupaj –
mejnik

1.154

346

Celotno obdobje –
na ravni operacije
426
137
495
622
190
483
395
332
127
164
473
156
4.000

Skupaj – celotno
obdobje

3.080

920

Dodatni kazalniki na ravni javnega razpisa, ki jih bo
spremljalo ministrstvo (izven informacijskega sistema
organa upravljanja):
– število vključenih štipenditorjev (delodajalcev);
– število štipendistov, ki so uspešno zaključili izobraževanje;
– število in delež štipendistov, ki so zaposleni pri
štipenditorju (delodajalcu) 19 mesecev po zaključku izobraževanja.
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2.4 Ciljna skupina
Ciljna skupina javnih razpisov, ki jih bodo izvedli
na tem javnem razpisu izbrani izvajalci javnega pooblastila, so:
– dijaki in študentje na dodiplomski in podiplomski
stopnji študija (ob upoštevanju pogojev, ki jih določa
ZŠtip-1) ter
– delodajalci (ob upoštevanju pogojev, ki jih določa
ZŠtip-1).
2.5 Regija izvajanja javnega razpisa
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 statistična klasifikacija teritorialnih enot, kot sledi iz Uredbe
(ES) št. 1059/2003), razdeljena na dve kohezijski regiji,
in sicer na bolj razvito KRZS in manj razvito KRVS.
KRZS sestavljajo 4 statistične regije (Osrednjeslovenska, Gorenjska, Goriška in Obalno-kraška). KRVS
sestavlja 8 statističnih regij (Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna
Slovenija in Primorsko-notranjska).
Operacije se bodo izvajale na območju obeh kohezijskih regij.
Ustreznost delitve na KRVS in KRZS oziroma lokacija izvajanja bo na ravni tega javnega razpisa dosežena
glede na sedež dodeljevalca sofinanciranja kadrovske
štipendije delodajalcem (tj. izvajalca javnega pooblastila).
2.6 Vsebina, odgovornosti in prenehanje javnega
pooblastila
V okviru podeljenega javnega pooblastila za izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij bo izvajalec
javnega pooblastila izvajal naslednje aktivnosti:
– izvedba javnega poziva delodajalcem za oddajo
potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij za posamezno šolsko/študijsko leto na način, da izvajalec javnega pooblastila analizo potreb po kadrovskih štipendistih
posreduje ministrstvu najkasneje do konca februarja
tekočega leta;
– izvedba letnega javnega razpisa (za posamezno
šolsko/študijsko leto) za izbor projektov sofinanciranja
kadrovskih štipendij delodajalcem od šolskega/študijskega leta 2016/2017 do vključno šolskega/študijskega
leta 2021/2022, v skladu z določbami tega javnega razpisa, veljavnimi predpisi ter navodili PO;
– priprava napovedi izplačil sredstev iz državnega
proračuna, potrebnih za izvajanje operacije, skladno
s Prilogo 1 pogodbe o sofinanciranju, ki jih izvajalec
javnega pooblastila posreduje ministrstvu najkasneje do
konca maja tekočega leta. Napovedi pripravi izvajalec
javnega pooblastila na podlagi opravljenega izbora projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem,
in sicer za načrtovana izplačila iz proračuna (prihodki
izvajalca javnega pooblastila za prenakazilo delodajalcu sofinanciranega dela že izplačanih štipendij, in s tem
uveljavljanje standardnega stroška na enoto, ki predstavlja upravičen strošek izvajalca javnega pooblastila),
mesečno za tekoče in kvartalno za naslednje leto;
– v okviru javnih razpisov izvajalca javnega pooblastila iz druge alineje te točke javnega razpisa, sklenitev
pogodb o sofinanciranju projektov z delodajalci, v skladu
z veljavnimi predpisi;
– izvedba vsaj enega informativnega dogodka na
letni ravni in na ravni statistične regije ter drugih aktivnosti, povezanih z informiranjem in komuniciranjem
z javnostjo;
– spremljanje podatkov o dijakih in študentih na
dodiplomski in podiplomski stopnji študija, skladno z razčlenitvijo, podano v Prilogi I Uredbe 1304/2013/EU in
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vnos navedenih podatkov v ustrezen informacijski sistem;
– vključitev štipendistov v operacijo na način, da
bodo do konca te operacije, tj. v šolskem/študijskem
letu 2021/2022 zaključili izobraževanje (izobraževalni
program s pridobitvijo višje ravni izobrazbe od že pridobljene), s čimer se zagotovi doseganje specifičnega
kazalnika rezultata, določenega v točki 2.3.1 tega javnega razpisa;
– odločanje v upravnem postopku o dodelitvi sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem;
– izvedba postopkov sofinanciranja mesečnih izplačil štipendij;
– strokovna in administrativna podpora delodajalcem in štipendistom;
– spremljanje izpolnjevanja obveznosti delodajalcev in štipendistov;
– priprava in posredovanje zahtevkov za izplačilo
ministrstvu;
– priprava vsebinskih in finančnih poročil o operaciji;
– posredovanje podatkov za vodenje evidence štipendistov, ki jim je dodeljena sofinancirana kadrovska
štipendija, Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, v skladu z ZŠtip-1, ter podatkov, ki izhajajo iz pogodbenih obveznosti in morebitnih
drugih podatkov na zahtevo ministrstva;
– vzpostavitev terjatev in izvedba vseh postopkov
za vračilo neupravičeno izplačanih sredstev, skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi, določenimi v pogodbi
o sofinanciranju skladno z Navodili PO v primeru, ko je
s strani izvajalca javnega pooblastila ali drugega organa,
ki izvaja upravljalna preverjanja oziroma nadzornega
organa, ugotovljena nenamenska poraba sredstev ali,
da so bila sredstva odtujena ali so bila dodeljena delodajalcu neupravičeno. Izvajalec javnega pooblastila jih
je dolžan po prejemu takoj vrniti v proračun;
– spremljanje in vodenje evidence o vzpostavljenih
in izvršenih terjatvah v primerih iz prejšnje alineje.
K zbiranju in posredovanju podatkov mora izbrani
izvajalec javnega pooblastila zavezati tudi delodajalca,
ki ga izbere na javnem razpisu za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij. Za namene zbiranja
zahtevanih podatkov se uporabi Priloga 8 – Vprašalnik
za zbiranje podatkov, ki je priloga Navodil posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij
in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopnih na spletni strani http://www.
mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/.
Aktivnosti operacije se bodo začele izvajati v letu
2016 in se bodo zaključile najkasneje do 31. 12. 2022.
Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge izvajalca javnega pooblastila bodo naslednje:
– vodenje ločenega knjigovodstva za operacijo in izbrane projekte oziroma ustrezne knjigovodske
evidence ter zagotavljanje revizijske sledi in hrambe
dokumentacije v skladu z določbo 140. člena Uredbe
1303/2013/EU in predpisi, ki urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva. Izvajalec javnega pooblastila, izbran na
tem javnem razpisu, bo moral zagotavljati dostopnost do
vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh
let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski
komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo
izvajalec javnega pooblastila po končani operaciji pisno
obveščen s strani ministrstva. Prav tako je izvajalec javnega pooblastila, izbran na tem javnem razpisu, dolžan
hraniti dokumentacijo za potrebe nadzora in spremljanja
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operacije in izbranih projektov v skladu z navodili ministrstva in organa upravljanja;
– izpolnjevanje zahteve glede komuniciranja z javnostjo in uporabo logotipov v skladu s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, navodili organa upravljanja
in navodili ministrstva ter na zahtevo ministrstva oziroma organa upravljanja poročal o njihovem izvajanju ter
dopuščal javno objavo podatkov o operaciji, kot sledi iz
Priloge XII Uredbe 1303/2013/EU. Izvajalec javnega pooblastila se zaveže, da bo v javnosti navajal ministrstvo
in EU kot sofinancerja operacije. Na zahtevo ministrstva
mora izvajalec javnega pooblastila sodelovati pri informiranju in obveščanju javnosti, ki ga organizira ministrstvo
ali organ upravljanja;
– izpolnjevanje zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji. Izvajalec javnega pooblastila se
zavezuje, da bo omogočil tehnični, administrativni in
finančni nadzor nad izvajanjem operacije, tako, da je
vsak čas možna izvedba nadzora operacije ter vpogled
v dokumentacijo v vsaki točki operacije, kot tudi izbranih
projektov ob smiselnem upoštevanju 140. člena Uredbe
1303/2013/EU. Nadzor se izvaja s strani ministrstva,
organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega
organa, drugih nadzornih organov Republike Slovenije,
vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo
operacije in izbranih projektov Operativnega programa
za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju
2014–2020, predstavnikov Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča in Računskega sodišča RS
ter s strani njihovih pooblaščencev. Izvajalec javnega
pooblastila se zavezuje, da bo za potrebe nadzora,
revizij operacije in spremljanja porabe sredstev ter doseganja zastavljenih ciljev nadzornim organom predložil
vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in
skladnost upravičenih stroškov operacije;
– zagotavljanje spodbujanja enakih možnosti moških in žensk ter preprečevanje vsakršne diskriminacije,
zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti
v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti
in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom
Uredbe 1304/2013/EU ter Smernicami organa upravljanja za integracijo načel enakosti spolov, enakih možnosti,
nediskriminacije in dostopnosti za invalide pri izvajanju,
spremljanju, poročanju in vrednotenju EKP v programskem obdobju 2014–2020, vključujoč Prilogo I navedenih
smernic. (dostopne na spletni strani: http://www.eu-skladi.
si/sl/ekp/navodila). Izvajalec javnega pooblastila bo moral
cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske komisije
o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja,
ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu
z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU;
– prepoved dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega javnega vira ter k temu zavezati tudi delodajalca s pogodbo
o sofinanciranju projekta;
– izpolnjevanje zahteve glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov. Izbrani izvajalec javnega pooblastila je za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe
1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe
1304/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije;
– zagotovitev dostopa do informacijskega sistema
IS CSD in seznanitev z navodili za uporabo sistema.
Informacijski sistem IS CSD deluje v zaprtem komunikacijskem omrežju državne uprave (HKOM). Prijava
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v sistem IS CSD je mogoča izključno s kvalificiranim
digitalnim potrdilom SIGEN-CA ali SIGOV-CA. Stroške
dostopa v HKOM in stroške kvalificiranega digitalnega
potrdila krije izvajalec javnega pooblastila sam.
Ostale pristojnosti, odgovornosti in naloge izvajalca
javnega pooblastila so določene v pogodbi o sofinanciranju, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega
razpisa.
2.6.1 Prenehanje javnega pooblastila
Javno pooblastilo za izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij se podeli za celotno obdobje trajanja
operacije, tj. do konca leta 2022.
Podelitev javnega pooblastila je vezana na izpolnjevanje pogojev izvajalca javnega pooblastila, kot jih
določa ZSRR-2 v tretjem odstavku 20. člena. V primeru,
ko subjekt ne izpolnjuje več pogojev za vpis v evidenco
regionalnih razvojnih agencij (v nadaljevanju: RRA) in
mu je bila izdana odločba o izbrisu iz evidence regionalnih razvojnih agencij, ki jo vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: evidenca
RRA), z dnem izdaje odločbe o izbrisu izvajalcu javnega
pooblastila preneha tudi javno pooblastilo, podeljeno na
podlagi tega javnega razpisa, o čemer predstojnik ministrstva izda odločbo, prav tako preneha veljati pogodba
o sofinanciranju, sklenjena med ministrstvom in izvajalcem javnega pooblastila. Ministrstvo bo izpolnjevanje
navedenega pogoja preverjalo na letni ravni do konca
izvajanja operacij.
Izvajalec javnega pooblastila v primeru prenehanja
javnega pooblastila izgubi pravico do sofinanciranja,
razen do sofinanciranja tistih upravičenih stroškov, ki so
vezani na že izpeljane aktivnosti operacije. Izvajalec javnega pooblastila je v tem primeru dolžan podati končno
poročilo o operaciji.
V primeru, ko izvajalcu javnega pooblastila tekom
izvajanja operacije preneha javno pooblastilo, lahko
subjekt, ki:
– izpolnjuje pogoje za vpis v evidenco RRA in mu
je bila izdana odločba o vpisu (novo izbrane RRA ali
novo vpisane druge pravne osebe v večinski javni lasti
v evidenco RRA ali pravne osebe v večinski javni lasti,
že vpisane v evidenco RRA),
– izpolnjuje pogoje tega javnega razpisa ter
– izkaže interes za nadaljevanje operacije
na ministrstvo pošlje vlogo.
Na podlagi prejete vloge bo strokovna komisija
pri ministrstvu ponovno izvedla postopek preverjanja
izpolnjevanja pogojev po tem javnem razpisu in vlogo
ocenila po merilih iz tega javnega razpisa. V kolikor
bo subjekt izpolnjeval zahtevane pogoje in bo njegova
vloga dosegla zahtevano število točk po merilih, bo strokovna komisija predstojniku ministrstva predlagala, da
subjektu izda odločbo o podelitvi javnega pooblastila in
s sklepom dodeli sredstva za sofinanciranje operacije.
Z novim nosilcem javnega pooblastila bo na podlagi izdane odločbe o podelitvi javnega pooblastila in sklepa
o izboru sklenjena pogodba o sofinanciranju.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu oziroma ugotavljanje upravičenosti
Izvajalci regijskih shem kadrovskih štipendij po tem
javnem razpisu so pravne osebe, ki so del regijske razvojne mreže in izkažejo usposobljenost za opravljanje
teh nalog.
Na javni razpis torej lahko kandidirajo prijavitelji, ki
izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev:
– imajo v skladu z 20. členom ZSRR-2 status RRA
ali
– so druge pravne osebe, ki so del regijske razvojne
mreže in delujejo na podlagi ZSRR-2.
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Pogoji, ki jih mora prijavitelj na ravni prednostne
naložbe 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem,
neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje
znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc
izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za pridobitev javnega
pooblastila in dodelitev sredstev, pa so naslednji:
3.1 Pogoji na ravni prijavitelja
Pogoji
1. je pravna oseba registrirana pri pristojnem sodišču ali drugem
organu;
2. je vpisana v evidenco RRA;
3. ima s strani razvojnega sveta regije izdano pooblastilo oziroma sklep
za izvajanje nalog izvajalca regijske sheme kadrovskih štipendij;
4. ima sedež v statistični regiji in dejavnost opravlja v njej;
5. zagotavlja delovanje na območju celotne statistične regije;
6. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, postopku prenehanja ali
likvidacijskem postopku;
7. ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne
v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis;
8. razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi
za izvedbo razpisanih vsebin, pri čemer je vsaj ena oseba, ki bo
odgovorna oseba za spremljanje operacije, zaposlena (v rednem
delovnem razmerju) pri prijavitelju;
9. ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja operacije;
10. ni oziroma ne bo prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih virov
financiranja (prepoved dvojnega sofinanciranja);
11. za prijavljeno operacijo predhodno ni pridobil sredstev iz državnega
proračuna ali sredstev evropske kohezijske politike, razen sredstev
občinskih proračunov, vendar ne za iste upravičene stroške, ki jih
prejme sofinancirane preko sredstev Evropskega socialnega sklada.

Dokazilo
Obrazec št. 1: Prijavni obrazec z izjavo
Obrazec št. 1: Prijavni obrazec z izjavo
Pooblastilo oziroma sklep razvojnega
sveta regije, ki se glasi na prijavitelja
Obrazec št. 1: Prijavni obrazec z izjavo
Obrazec št. 1: Prijavni obrazec z izjavo
Obrazec št. 1: Prijavni obrazec z izjavo
Obrazec št. 1: Prijavni obrazec z izjavo
Obrazec št. 1: Prijavni obrazec z izjavo in
Izpis iz vpisa osebe v obvezna
zavarovanja (ZZZS)
Obrazec št. 1: Prijavni obrazec z izjavo
Obrazec št. 1: Prijavni obrazec z izjavo
Obrazec št. 1: Prijavni obrazec z izjavo

3.2 Pogoji na ravni operacije
Iz prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da operacija izpolnjuje naslednje splošne pogoje:
Pogoji
12. usklajenost s cilji na ravni OP EKP 2014–2020 ter
skladnost predlagane operacije s cilji in rezultati na ravni
10. prednostne osi oziroma 10.1 prednostne naložbe, kot navedeno
v točki 2.3.1 tega javnega razpisa;
13. prispevek k doseganju rezultatov in kazalnikov 10.1.3 specifičnega
cilja prednostne naložbe, kot navedeno v točki 2.3.1 tega javnega
razpisa;
14. opredeljenost v okviru obdobja upravičenosti ter izkazovanje realne
izvedljivosti v obdobju, za katerega velja podpora, kot izhaja iz točke 8
tega javnega razpisa;
15. ustreznost in sposobnost prijavitelja, kot izhaja iz točke 3.1 tega
javnega razpisa;
16. skladnost s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja,
nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno
z dostopnostjo za invalide ter enakosti moških in žensk;
17. operacija prijavitelja predvideva vključevanje ustrezne ciljne
skupine, kot izhaja iz točke 2.4 tega javnega razpisa;
18. operacija prijavitelja v okviru aktivnosti informiranja in komuniciranja
vključuje izvedbo vsaj enega informativnega dogodka na letni ravni in
na ravni statistične regije.

Dokazilo
Obrazec št. 1: Prijavni obrazec z izjavo

Obrazec št. 1: Prijavni obrazec z izjavo
Obrazec št. 1: Prijavni obrazec z izjavo
Obrazec št. 1: Prijavni obrazec z izjavo
Obrazec št. 1: Prijavni obrazec z izjavo
Obrazec št. 1: Prijavni obrazec z izjavo
Obrazec št. 1: Prijavni obrazec z izjavo

Za potrebe tega javnega razpisa bo ministrstvo
pridobilo potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc oziroma od drugih pristojnih organov in jih
preverilo glede na stanje na dan prijave na javni razpis,
razen pogoja iz točke 7, ki ga bo ministrstvo preverjalo
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glede na stanje zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo
vloge na ta javni razpis. Prijavitelj izpolni Obrazec št. 1:
Prijavni obrazec z izjavo, s katerim potrdi izpolnjevanje
in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem
javnem razpisu. V primeru dvoma glede izpolnjevanja
pogojev katerega koli prijavitelja, ministrstvo zahteva
dodatna pojasnila ali dokazila. Za hitrejšo obravnavo
vloge lahko prijavitelj potrdila iz uradnih evidenc, zahtevana za izkazovanje pogojev iz točke 3.1 tega javnega
razpisa, priloži sam.
Prijavitelj izrazi interes za sodelovanje na javnem
razpisu z vlogo oziroma z Obrazcem št. 1: Prijavni
obrazec z izjavo, skupaj z zahtevanimi dokazili oziroma
prilogami. Vsa dokazila in priloge se morajo glasiti na
prijavitelja in prijavljeno operacijo.
V kolikor prijavitelj (ali operacija) ne bo izpolnjeval
postavljenih pogojev javnega razpisa, bo njegova vloga
zavrnjena.
4. Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati prejemniki
sredstev
Pogoji, navedeni pod točko 4.1 predstavljajo pogoje, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, ki se prijavlja na ta
javni razpis. Pogoje, navedene pod točkama 4.2 in 4.3
mora izvajalec javnega pooblastila, izbran s tem javnim
razpisom, upoštevati ob objavi javnega razpisa za izbor
projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem in niso merodajne za konkreten javni razpis.
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4.1 Prijavitelji
Prijavitelji na ta javni razpis morajo izpolnjevati pogoje oziroma zahteve, kot so navedene v točki 3.1 tega
javnega razpisa.
4.2 Delodajalci – štipenditorji
Delodajalec mora izpolnjevati pogoje, kot jih določa
ZŠtip-1.
4.3 Štipendisti
Štipendist, za katerega delodajalec prejme sofinancirano kadrovsko štipendijo, mora izpolnjevati pogoje,
določene z ZŠtip-1 in morebitne druge pogoje, določene
v splošnih aktih delodajalca.
Poleg tega mora izvajalec javnega pooblastila pri
vključevanju te ciljne skupine v projekt upoštevati doseganje ciljev tega javnega razpisa. Navedeno pomeni,
da v sofinanciranje kadrovskih štipendij vključi osebe iz
prve alineje 2.4 točke tega javnega razpisa na način,
da bodo do konca te operacije, tj. v šolskem/študijskem
letu 2021/2022 zaključile izobraževanje (izobraževalni
program s pridobitvijo višje ravni izobrazbe od že pridobljene), s čimer se zagotovi doseganje specifičnega
kazalnika rezultata, določenega v točki 2.3.1 tega javnega razpisa.
5. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril)
Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge ocenila na podlagi naslednjih meril:

Zap. Merilo
št.
1.

2.

3.

Usposobljenost za izvedbo operacije
Prijavitelj razpolaga s strokovno usposobljenim kadrom, pri čemer imata dva
izkušnje z izvajanjem operacij/projektov, sofinanciranih s sredstvi evropske
kohezijske politike
Prijavitelj razpolaga s strokovno usposobljenim kadrom, pri čemer ima en izkušnje
z izvajanjem operacij/projektov, sofinanciranih s sredstvi evropske kohezijske
politike
Prijavitelj ne razpolaga s kadrom, ki bi imel izkušnje z izvajanjem operacij/projektov,
sofinanciranih s sredstvi evropske kohezijske politike
Kakovost predlogov ter utemeljenost in racionalnost finančnega načrta in stroškov
2.1 Kakovost predloga (vloge za operacijo)
Visoka (jasno in popolno opredeljene aktivnosti, popolno vključevanje ciljnih skupin,
pričakovani rezultati so jasno navedeni – povezava med rezultati in aktivnostmi je
jasna in popolna)
Srednja (niso dovolj jasno opredeljene aktivnosti, ni dovolj podrobno opisano
vključevanje ciljnih skupin, pričakovani rezultati niso dovolj jasno navedeni –
povezava med aktivnostmi in rezultati ni dovolj jasna)
Slaba (ni jasno opredeljene aktivnosti, vključevanje ciljnih skupin ni podrobno
opisano, pričakovani rezultati niso jasno navedeni – povezava med rezultati in
aktivnostmi ni jasna)
2.2 Utemeljenost in racionalnost finančnega načrta in stroškov
Zelo ustrezna (glede na predvidene aktivnosti, vključno z aktivnostmi informiranja in
komuniciranja ter glede na podane potrebe po kadrih v regiji, so vsi stroški realno in
racionalno ocenjeni)
Ustrezna (stroški so realno ocenjeni, možne so manjše optimizacije)
Vključevanje ključnih deležnikov
Povezovanje z glavnimi deležniki na regionalni ravni
5 ali več
od 3 do 5
od 1 do 3
0
Skupaj točk:

Št. točk po Največje
posameznih št. točk
merilih
5
5

3

0
10
6

4

1

4

2
5
5
3
1
0
20
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Najvišje možno število točk, ki jih lahko prijavitelj prejme, je 20. Največje število točk, ki ga je možno prejeti
pri posameznem merilu, je navedeno v skrajno desnem
stolpcu zgornje tabele. Minimalno zahtevano število točk,
ki ga prijavitelj mora doseči, da bo njegova vloga izbrana,
je 10 točk.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni
razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) sredstev javnega razpisa za celotno programsko obdobje znaša 18.400.000,00 EUR, od tega je
14.168.000,00 EUR namenjenih za sofinanciranje operacij v KRVS in 4.232.000,00 EUR za sofinanciranje operacij v KRZS. Sredstva med kohezijskima regijama niso
prenosljiva.
6.1 Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za
kohezijsko politiko: 80 %.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20 %.
Navedeno pomeni, da namenska sredstva EU predstavljajo 80 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške operacije. Namenska sredstva slovenske
udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih javnih
izdatkov za upravičene stroške operacije.
6.2 Delež prispevka
Delež prispevka EU v celotnih upravičenih javnih izdatkih je 80 %.
6.3 Razdelitev sredstev po letih
Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske
politike.
Ministrstvo dopušča možnost spremembe predvidene
finančne konstrukcije, in sicer ob pogoju, da bodo za to
zagotovljena proračunska sredstva.
V okviru operacije bodo stroški izvajanja dejavnosti regijske sheme kadrovskih štipendij sofinancirani
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v višini do 100 %, stroški sofinanciranja kadrovskih
štipendij pa bodo kriti v deležu, kot jih določa ZŠtip-1.
Neupravičene stroške izvajanja operacije krije upravičenec sam. Neupravičene stroške na ravni posameznih projektov (sofinanciranja kadrovskih štipendij) pa
krijejo delodajalci.
Sredstva, ki so namenjena izvajanju regijskih shem
kadrovskih štipendij, so strogo namenska.
Ministrstvo bo z izbranim izvajalcem javnega pooblastila sklenilo pogodbo o sofinanciranju za celotno obdobje
izvajanja operacije in z njo dodelilo sredstva v višini, ki
je za celotno obdobje izvajanja operacije kot najvišji možni znesek sofinanciranja na ravni posamezne statistične
regije, določena v okviru skupnih sredstev določenih za
KRVS in KRZS v Tabeli 2. V posameznem (tekočem)
letu pa bodo, na podlagi sprejetega proračuna in prejetih
napovedi izvajalca javnega pooblastila, kot je opredeljeno
v točki 2.6 tega javnega razpisa, k pogodbi o sofinanciranju
sklenjeni aneksi.
Izvajalec javnega pooblastila bo sredstva za stroške
izvajanja javnega pooblastila prejel v skladu s pogodbo
o sofinanciranju. Sredstva se bodo izplačala na podlagi
potrjenega zahtevka za izplačilo. Zahtevki za izplačilo morajo biti ministrstvu posredovani v skladu z določili, ki bodo
opredeljena v navedeni pogodbi.
Sredstva javnega razpisa ne zapadejo podrobni
presoji z vidika pravil državni pomoči, pomoči po pravilu de minimis, in sicer na podlagi mnenja Ministrstva
za finance (št. dokumenta: 440-53/2016/2 z dne 3. 10.
2016).
Razporeditev sredstev posameznemu izvajalcu javnega pooblastila je določena na ravni posamezne statistične regije na osnovi podatkov izvajanja preteklega
programskega obdobja Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007–2013 in zajema celotno
obdobje izvajanja OP EKP 2014–2020. Prijavitelj na ravni
posamezne statistične regije lahko zaprosi za sofinanciranje operacije največ v višini, kot je določena v spodnji
tabeli (Tabela 2).

Tabela 2: Razdelitev sredstev javnega razpisa po regijah (kohezijski/statistični) in letih
Kohezijski
regiji

KRVS

Statistične regije

Savinjska
Koroška
Podravska
Pomurska
Primorsko-notranjska
Jugovzhodna
Slovenija
Posavska
Zasavska
SKUPAJ KRVS

KRZS

Obalno-kraška
Gorenjska
Osrednjeslovenska
Goriška
SKUPAJ KRZS

SKUPAJ

Najvišji znesek v letu
2017
(v EUR)
443.460,00
353.115,00
97.470,00
303.240,00
236.265,00
281.295,00

2493

Najvišji znesek v obdobju
2018–2022
(v EUR)
2.419.580,00
1.926.645,00
531.810,00
1.654.520,00
1.289.095,00
1.534.785,00

Skupaj

2.863.040,00
2.279.760,00
629.280,00
1.957.760,00
1.525.360,00
1.816.080,00

344.565,00
1.879.995,00
2.224.560,00
135.090,00
737.070,00
872.160,00
2.194.500,00
11.973.500,00
14.168.000,00
EU 80 % –
SI 20 % –
EU 80 % –
SI 20 % –
EU 80 % –
SI 20 % –
PP 160137 PP 160138 PP 160137
PP 160138
PP 160137
PP 160138
1.755.600,00 438.900,00 9.578.800,00 2.394.700,00 11.334.400,00 2.833.600,00
110.865,00
604.895,00
715.760,00
117.135,00
639.105,00
756.240,00
90.345,00
492.935,00
583.280,00
337.155,00
1.839.565,00
2.176.720,00
655.500,00
3.576.500,00
4.232.000,00
EU 80 % –
SI 20 % –
EU 80 % –
SI 20 % –
EU 80 % –
SI 20 % –
PP 160139 PP 160140 PP 160139
PP 160140
PP 160139
PP 160140
524.400,00 131.100,00 2.861.200,00 715.300,00 3.385.600,00 846.400,00
2.850.000,00
15.550.000,00
18.400.000,00
EU 80 %
SI 20 %
EU 80 %
SI 20 %
EU 80 %
SI 20 %
2.280.000,00 570.000,00 12.440.000,00 3.110.000,00 14.720.000,00 3.680.000,00

Stran

2494 /

Št.

72 / 18. 11. 2016

7. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Razpisna dokumentacija obsega naslednje dokumente:
– Javni razpis za podelitev javnega pooblastila ter
sofinanciranje izvajanja regijskih shem kadrovskih štipendij 2016–2020;
– Obrazec št. 1: Prijavni obrazec z izjavo;
– Obrazec št. 2: Finančni načrt operacije;
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju;
– Priloga št. 2: Označba vloge;
– Navodila posredniškega organa MDDSZ upravičencem Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopna na
spletni strani http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/;
– Metodologija izračuna standardnega obsega stroškov na enoto za izvajanje dejavnosti regijskih štipendijskih shem v okviru »Javnega razpisa za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje izvajanja regijskih shem
kadrovskih štipendij 2016–2022, št. 5444-2/2016/11.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje
naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane
obrazce ter zahtevana dokazila:
1. Obrazec št. 1: Prijavni obrazec z izjavo;
2. Obrazec št. 2: Finančni načrt operacije;
3. Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
(parafiran s strani odgovorne osebe);
4. Pooblastilo oziroma sklep razvojnega sveta regije prijavitelju za izvajanje nalog izvajalca regijske sheme
kadrovskih štipendij, ki se glasi na prijavitelja;
5. Izpis iz vpisa osebe v obvezna zavarovanja
(ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije),
kot dokazilo o zaposlitvi odgovorne osebe za spremljanje operacije pri prijavitelju;
6. Izjava, da organizacija ne posluje z žigom (v kolikor ne posluje z žigom).
Prijavitelj mora uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije in jih ne sme spreminjati.
Vsak prijavitelj mora svojo celotno vlogo predložiti
tudi v digitalni obliki (na DVD-ju, CD-ju, USB-ključku).
Tiskana verzija posredovanih obrazcev se mora ujemati z elektronsko verzijo. V primeru razlik med tiskano in
elektronsko verzijo velja tiskana verzija.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno
dodeljevanje sredstev (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške,
nastale od 1. 9. 2016 do najkasneje 31. 12. 2022. Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca je od 1. 9. 2016
do najkasneje 31. 12. 2022. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) je od datuma podpisa
pogodbe o sofinanciranju s posameznim izvajalcem javnega pooblastila do najkasneje 31. 12. 2022.
Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenih obdobij v primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo
na izvajanje operacije.
Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne okoliščine, zaradi katerih se operacija lahko spremeni, podrobneje urejajo Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje
in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike
v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
Izvajalec javnega pooblastila, ki zahteva spremembo operacije/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.
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Določila glede upravičenosti dodatnih stroškov operacije zaradi spremenjenih okoliščin/višje sile/izjemnih
okoliščin in glede podaljšanja terminskega načrta izvajanja operacije so določena v Navodilih OU za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje
in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike
v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
9. Upravičene aktivnosti in upravičeni stroški ter
način so/financiranja
9.1 Upravičene aktivnosti
Do so/financiranja na podlagi predmetnega javnega
razpisa so upravičene aktivnosti, ki:
– so neposredno vezane na operacijo, izbrano na
podlagi tega razpisa,
– so v skladu s predmetom in ciljem javnega razpisa.
Upravičene aktivnosti v okviru posamezne operacije so navedene v točki 2.6 tega javnega razpisa.
Upravičeno območje izvajanja aktivnosti je programsko območje (skladno s 70. členom Uredbe
1303/2013/EU).
9.2 Upravičeni stroški
Stroški in izdatki so upravičeni do povračila v skladu
s pravnimi podlagami, 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 opravljena;
za blago, ki je bilo dobavljeno; oziroma za storitve, ki so
bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodski in drugih
listinah in
– so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi.
V skladu s pravili evropske kohezijske politike
in zakonodaje s področja javnih financ se so/financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale
in plačane stroške. Izjema so predplačila, poenostavljene oblike stroškov in izjeme, določene v skladu
z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna
Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva
so/financiranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih
zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja
operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in
upravičenem) obdobju.
So/financiranje operacij v okviru tega javnega razpisa bo potekalo skladno s pravili Evropske kohezijske
politike, Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020, Navodili posredniškega organa MDDSZ
upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in drugih
navodilih ministrstva.
Upravičeni stroški predstavljajo tisti del oziroma
vrsto celotnih stroškov operacije, ki sodijo v osnovo za
izračun prispevka Skupnosti. Vrste upravičenih stroškov
za konkretno operacijo se določijo v pogodbi o sofinanciranju, ki se sklene med ministrstvom in izbranim izvajalcem javnega pooblastila v vlogi upravičenca, dokazila
in način dokazovanja stroškov pa določajo Navodila
posredniškega organa MDDSZ o izvajanju operacij in
upravičenih stroških v okviru Operativnega programa
za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje
2014–2020.
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dnji:

Upravičeni stroški tega javnega razpisa so nasle-

1. Upravičeni stroški, ki se nanašajo na izvajanje
dejavnosti regijske sheme kadrovskih štipendij:
1.a standardni strošek na enoto A;
1.b stroški informiranja in komuniciranja.
2. Upravičen strošek, ki se nanaša na sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem:
2.a stroški sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem.
Dodatna pojasnila upravičenih stroškov:
1.a Standardni strošek na enoto A
Sofinanciranje operacije bo v delu, ki se nanaša na
izvajanje dejavnosti regijskih shem kadrovskih štipendiji
(brez stroškov informiranja in komuniciranja) potekalo
po sistemu standardnega obsega stroška na enoto (poenostavljena oblika stroška).
Ministrstvo je dne 14. 10. 2016 sprejelo Metodologijo izračuna standardnega obsega stroškov na enoto za
izvajanje dejavnosti regijskih štipendijskih shem v okviru
»Javnega razpisa za podelitev javnega pooblastila ter
sofinanciranje izvajanja regijskih shem kadrovskih štipendij 2016–2022, št. 5444-2/2016/11«. Na podlagi te
metodologije standardni obseg stroškov na enoto predstavlja nadomestilo stroškov dela na operaciji, in sicer
v višini 30,31 EUR na sofinancirano kadrovsko štipendijo. Višina stroška se usklajuje letno, skladno s stopnjo
rasti povprečne bruto plače.
1.b Stroški informiranja in komuniciranja
Stroški informiranja in komuniciranja predstavljajo
neposredne (dejanske) stroške, ki nastanejo v okviru izvajanja operacije, in sicer v znesku največ 3.000,00 EUR
na leto na posameznega izvajalca javnega pooblastila.
Upravičen strošek je strošek izvedbe vsaj enega
informativnega dogodka na letni ravni in na ravni statistične regije ter stroški drugih aktivnosti, povezanih
z informiranjem in komuniciranjem z javnostjo.
V okviru stroškov informiranja in komuniciranja davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.
2.a Upravičen strošek, ki se nanaša na sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem
Upravičen strošek za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem je sofinancirana kadrovska štipendija, ki jo delodajalcem sofinancirajo na tem javnem
razpisu izbrani izvajalci javnega pooblastila. Višina sofinanciranja kadrovske štipendije, določena v 71. členu
ZŠtip-1, znaša 50 % kadrovske štipendije, vendar največ
v višini 30 % minimalne plače, pri čemer sofinancirana
kadrovska štipendija ne sme biti nižja, kot je določena
v 70. členu ZŠtip-1.
Če se štipendist izobražuje na ravni izobraževanja
in področju, opredeljenem v politiki štipendiranja, se
sofinanciranje dodeli v višini 70 % kadrovske štipendije,
vendar največ v višini 40 % minimalne plače.
Politika štipendiranja (2015–2019), ki jo je dne
4. 6. 2015 sprejela Vlada Republike Slovenije, je dostopna na spletni strani: http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zaposlovanje/Politika_stipendiranja_2015-2019.pdf.
Če sofinanciranje kadrovske štipendije ne dosega
50 % ali 70 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije glede na prej navedeni določbi 71. člena ZŠtip-1,
se znesek sofinanciranja avtomatično usklajuje ob spremembi minimalne plače, dokler ne doseže najvišjega
možnega odstotka kadrovske štipendije.
V kolikor se je operacija začela izvajati pred predložitvijo vloge na ministrstvo, bo ministrstvo pred odobritvijo prvega zahtevka za izplačilo iz proračuna, preverilo skladnost izvajanja operacije z relevantno za-
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konodajo tudi za obdobje pred opravljenim izborom
oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju, in
sicer skladno z določbami Navodil organa upravljanja
za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za programsko obdobje 2014–2020.
Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene
pogodbe o sofinanciranju. Ministrstvo in izbrani prijavitelj
bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila
obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi
načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
Pogodbo in navodila ministrstva bo izbrani prijavitelj
dolžan spoštovati pri izvajanju operacije.
Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za
šolsko/študijsko leto 2016/2017
Na tem javnem razpisu izbran izvajalec javnega
pooblastila je dolžan izvesti javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za
šolsko/študijsko leto 2016/2017 najkasneje v roku enega
meseca po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju.
Upravičene stroške lahko izvajalec javnega pooblastila uveljavlja v rokih, določenih v točki 8 tega javnega
razpisa. Skladno s 5. členom Pravilnika o sofinanciranju
kadrovskih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14) lahko
delodajalec uveljavlja sofinanciranje za že izplačane
kadrovske štipendije, če je bila pogodba o štipendiranju
sklenjena s štipendistom med tekočim šolskim ali študijskim letom z veljavnostjo od začetka šolskega ali študijskega leta, pod pogojem, da zapadle zneske štipendij
izplača najkasneje v 30 dneh od sklenitve pogodbe.
Posledično je izvajalec javnega pooblastila upravičen do
standardnega stroška na enoto A za vsako sofinancirano mesečno kadrovsko štipendijo delodajalcu.
10. Zahteva, da prejemnik sredstev pri porabi le-teh
upošteva zakon, ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v navedenem zakonu
Izvajalec javnega pooblastila bo moral pri porabi
teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje,
v kolikor bodo izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu.
Izvajalci javnega pooblastila, kot prejemniki sredstev, bodo pri porabi sredstev javnega razpisa zavezani
spoštovati tudi pravila javnega naročanja, in sicer:
– obvezna uporaba pravil javnega naročanja v primeru, ko so prejemniki sredstev k temu zavezani skladno z 9. členom veljavnega Zakona o javnem naročanju
(ZJN-3);
– omejena uporaba pravil javnega naročanja v primerih, 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 stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
11. Zahteve glede informiranja in komuniciranja
z javnostjo: izvajalec javnega pooblastila bo moral pri informiranju in komuniciranju z javnostjo upoštevati 115. in
116. člen Uredbe 1303/2013/EU in veljavna Navodila
organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin
na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na spletni strani:
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) ter Navodila posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju
operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
12. Zahteve glede ločenega knjigovodstva
Izvajalec javnega pooblastila bo dolžan voditi in
spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko
ločeno na posameznem stroškovnem mestu ali ustrezni
računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo
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in za vsak projekt 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 pa bo izvajalec
javnega pooblastila dolžan voditi in spremljati prejeta
sredstva za operacijo.
Izvajalec javnega pooblastila bo dolžan zagotavljati
hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na
operacijo, ter hkrati zagotavljati vpogled v navedeno
dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj, skladno
s pravili evropske unije in nacionalno zakonodajo.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije
o operaciji posredniškemu organu, organu upravljanja,
organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Izvajalec javnega pooblastila bo dolžan omogočiti dostop do dokumentacije o operaciji ministrstvu,
pristojnim organom Republike Slovenije in pristojnim
organom Evropske unije ter njihovim pooblaščencem,
vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo
operacije in OP EKP 2014–2020, tako, da je vsak čas
možna izvedba nadzora operacije ter vpogled v dokumentacijo ob smiselnem upoštevanju 140. člena Uredbe
1303/2013/EU.
Izvajalec javnega pooblastila bo moral nadzornim
organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov
sofinanciranja operacije. V primeru kontrole na kraju
samem bo izvajalec javnega pooblastila omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi
z izvajanjem operacije. Izvajalec javnega pooblastila
bo o izvedbi kontrole na kraju samem predhodno pisno
obveščen. V izjemnih primerih se lahko opravi tudi nenajavljena kontrola na kraju samem. Izvajalec javnega
pooblastila bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati
ministrstvo o izvedenih ukrepih.
14. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer kot poslovno skrivnost. Poslovna
skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali
na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo.
Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju
in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati
izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso poslovna skrivnost, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni
v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije
javnega razpisa, uporabijo za evidenco oziroma sezname in analize.
Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja,
v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili druge veljavne področne zakonodaje.
Prijavitelji se s predložitvijo vloge na javni razpis
strinjajo z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, tudi na spletni strani ministrstva
in organa upravljanja. Objavljeni bodo osnovni podatki
o operaciji in prejemniku sredstev (izvajalcu javnega
pooblastila) v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.
15. Način in rok za predložitev vlog na javni razpis
Rok za oddajo vlog na javni razpis je najkasneje do
21. decembra 2016.
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Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno vlogo za
sofinanciranje. V kolikor bo prijavitelj predložil več vlog,
bo upoštevana tista, ki bo na ministrstvu evidentirana
kot prva prispela, ostale vloge se ne bodo obravnavale
in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter
vrnjene prijavitelju.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane
po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno 21. decembra 2016 in
vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki
bodo v vložišče ministrstva, prispele do 21. decembra
2016. Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne
upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Ministrstva
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, do 21. decembra 2016
do 12. ure.
Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način
oddaje, prispeti na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana.
Za prepozno oddano vlogo se šteje vloga, ki ministrstvu ni bila predložena do navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se
ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika
ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom
prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na
JR – »Regijske štipendijske sheme««. Za označevanje
vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge
(Priloga št. 2: Označba vloge). V kolikor prijavitelj za
označbo ovojnice ne uporabi Priloge št. 2: Označba
vloge, mora označba ovojnice vsebovati vse elemente,
kot izhajalo iz Priloge št. 2: Označba vloge. Vloge, ki
bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in
bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter
vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.
16. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu
ministrstva,
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/. Za
dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov:
patricija.zadnik@gov.si.
17. Postopek in način izbora prejemnikov sredstev
17.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo predloge operacij po postopku, kot ga določa 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)
oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11). Postopek
javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
Odpiranje prispelih vlog bo potekalo dne 23. 12.
2016 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana. Odpiranje bo javno.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po
vrstnem redu njihovega prispetja.
Strokovna komisija bo o odpiranju vlog vodila zapisnik.
17.2 Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog
preverila formalno popolnost predloženih vlog.
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Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, kot so določene v 7. točki tega javnega
razpisa. Vloga se šteje za formalno popolno tudi, če jo
prijavitelj po pozivu v danem roku dopolni. Prepozne
in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili
v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene.
V primeru formalno nepopolnih vlog, bo strokovna
komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja, prijavitelje
pozvala, da vloge dopolnijo. Komisija lahko od prijavitelja zahteva dopolnitev njegove vloge le v primeru, če
določenega dejstva ne more preveriti sama.
Prijavitelj v vlogi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se nanaša na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov
vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, 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 pošiljko, ki bo vsebovala poštni žig, do vključno osmega dne
od datuma navedenega na dopisu/pozivu za dopolnitev,
in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljub
ljana, s pripisom: »Dopolnitev vloge na JR – »Regijske
štipendijske sheme««.
17.3 Strokovno ocenjevanje formalno popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila pregled formalno
popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za
kandidiranje na javni razpis in ocenila vlogo na podlagi
pogojev in meril.
V primeru, da prijavitelj ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v javnem razpisu, bo vloga zavrnjena in ne
bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vse formalno popolne vloge bodo ločeno ocenili
vsi 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.
Na podlagi predloga komisije bo predstojnik ministrstva
oziroma oseba, ki je od njega pooblaščena za sprejetje
odločitve o podelitvi javnega pooblastila ter o dodelitvi
sredstev, odločila z odločbo o podelitvi javnega pooblastila ter s sklepi o izboru operacij.
Strokovna komisija si pridržuje pravico, da prijavitelju predlaga znižano višino zneska sofinanciranja od
zaprošene, če bo prijavitelj v prijavi kot upravičenec navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja iz
Evropskega socialnega sklada oziroma v primeru, ko višina zaprošenih sredstev presega maksimalno višino razpoložljivih sredstev na ravni posamezne statistične regije,
določeno v Tabeli 2. V tem primeru bo komisija ustrezno
znižala višino zneska sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino od zaprošene. Strokovna komisija lahko
prav tako zniža posamezne postavke v finančnem načrtu, za katere meni, da so ocenjene previsoko in zahteva
prilagoditev finančnega načrta prijavitelja.
Nestrinjanje prijavitelja s predlogom ministrstva se
bo štelo kot odstop od vloge.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje odločitve (odločba o podelitvi javnega pooblastila in/ali sklep o (ne)izboru) prekliče.
18. Podelitev javnega pooblastila in sklenitev pogodbe
O podelitvi javnega pooblastila in dodelitvi sredstev
po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije
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z odločbo o podelitvi javnega pooblastila in s sklepom
o izboru odločil predstojnik ministrstva oziroma oseba,
ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Z izbranim prijaviteljem bo na podlagi odločbe
o podelitvi javnega pooblastila in sklepa o izboru, ki ju
izda predstojnik ministrstva, sklenjena pogodba o sofinanciranju, s katero se podrobneje določijo pravice in
obveznosti, ter obseg aktivnosti iz javnega pooblastila.
Za izvajanje nalog iz javnega pooblastila se sklene
pogodba o sofinanciranju.
19. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izidu javnega razpisa
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo
najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog. 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.
Izbrani prijavitelj bo hkrati s posredovano odločitvijo
o podelitvi javnega pooblastila ter o dodelitvi sredstev
pozvan k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni
od prejema odločbe o podelitvi javnega pooblastila in
sklepa o izboru ne odzove na poziv (za odziv se šteje
tudi e-sporočilo kontaktni osebi ministrstva) se šteje, da
je umaknil svojo vlogo.
20. Pravno varstvo prijaviteljev
Javni razpis je v delu, ki se nanaša na podelitev
javnega pooblastila, del ugotovitvenega postopka upravnega postopka.
Zoper odločitev ministrstva o podelitvi javnega pooblastila in zoper sklep o izboru je dopusten upravni spor.
Tožba se vloži pri pristojnem Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku
30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno
pisno na sodišču ali pa se 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 izvirniku,
prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodb
o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
21. Prepoved cesije in prenosa pogodbe
Izbrani prijavitelj denarne terjatve, ki jo pridobi oziroma ima na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju
v okviru tega javnega razpisa, ne sme prenesti na tretjo
osebo (prepoved cesije). Prenos terjatve kljub dogovoru
ne bo imel pravnega učinka.
Prav tako izbrani prijavitelj ne bo smel prenesti
pogodbe o sofinanciranju iz prejšnjega odstavka, nekomu tretjemu, razen če bo ministrstvo v to privolilo pred
prenosom. Prenos pogodbe brez soglasja ministrstva
nima pravnega učinka. Navedeno ne velja v primerih
univerzalnega pravnega nasledstva izbranega izvajalca.
22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja operacije prišlo do resnih napak,
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se
ugotovi, da izvajalec javnega pooblastila ministrstva ni
seznanil z vsemi dejstvi, podatki in okoliščinami, ki so
mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neažurne, neresnične, neveljavne, 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, bo izvajalec javnega pooblastila dolžan vrniti
neupravičeno prejeta sredstva v roku 30 dni od pisnega poziva ministrstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi, ki so obračunane od dneva nakazila na tran-
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sakcijski račun izvajalca javnega pooblastila do dneva
nakazila v dobro proračuna RS.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno
uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi
lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma
so bila zanje odobrena sredstva, 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.
24. Določbe, ki opredeljujejo pogoje za spremembo
javnega razpisa: pred potekom roka za oddajo vlog lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo
sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu:
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
Ob-3393/16
Na podlagi prvega in drugega odstavka 144. člena
in 146.d člena 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, 38/14, 37/15,
56/15, 102/15, 30/16 in 42/16; v nadaljevanju: ZVO-1),
19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09,
1/12, 98/12 in 20/13), Splošnih pogojev poslovanja
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada,
št. 0141-1/2010-5 z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf) in
v skladu s programom Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetim v okviru Poslovnega in
finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega
javnega sklada, za leto 2016, potrjenim s strani Vlade
Republike Slovenije s sklepom številka 47602-1/2016/4
z dne 5. 1. 2016, Eko sklad, Slovenski okoljski javni
sklad (v nadaljevanju: Eko sklad) objavlja
javni razpis 46NVO16
za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij
na področju varstva okolja
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij (NVO) na naslednjih vsebinskih področjih, ki predstavljajo prioritetna področja Eko sklada:
1. učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov
energije (v stavbah, prometu itd.);
2. trajnostna mobilnost;
3. izboljšanje kakovosti zraka na območjih, obremenjenih zaradi prekomerne onesnaženosti zraka s PM10
delci, v občinah, ki imajo sprejete odloke o načrtu za
kakovost zraka;
4. trajnostni razvoj in naložbe v okoljsko infrastrukturo in okolju prijazne tehnologije.
Sofinancirani bodo projekti, s katerimi se bodo na
enem ali več od zgoraj navedenih vsebinskih področij
izvajale aktivnosti, kot so:
– ozaveščanje in izobraževanje ciljnih skupin z namenom boljšega poznavanja in razumevanja proble-

matike ter večje pripravljenosti za spremembo vedenja
in odločanja,
– promocija in izvajanje ukrepov in sprememb vedenja ciljnih skupin,
– promocija okoljskih naložb med potencialnimi investitorji (občani, pravne osebe in lokalne skupnosti) in
odpravljanje ovir pri odločanju za okoljske naložbe,
– predstavitev, testiranje in/ali prenos dobrih praks
iz tujine ali drugih sektorjev, spodbujanje izvajanja sektorskih javnih politik ter oblikovanje in uveljavljanje novih
rešitev in predlogov.
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo vsebovali:
– kakovostno analizo problema, ki ga projekt naslavlja, ter izvedbo konkretnih, učinkovitih in dolgoročno
zastavljenih aktivnosti z merljivimi rezultati in učinki na
okoljske cilje,
– izvedbo kakovostnega komunikacijskega načrta
ter diseminacijo rezultatov,
– nadgradnjo že obstoječih projektov in dobrih
praks z vsebinskih področij ter
– oblikovanje učinkovitih partnerstev za naslavljanje
identificiranih problemov, vključno s partnerji iz gospodarstva, medijev in javnega sektorja.
2. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je prispevati k zmanjšanju obremenitev okolja in trajnostnemu razvoju družbe,
zlasti s:
– podporo razvoja, krepitve zmogljivosti in mreženja nevladnih organizacij na področju varstva okolja
v Republiki Sloveniji, ki so eni izmed ključnih akterjev
na področju krepitve ozaveščenosti javnosti in varstva
javnega interesa na področju varstva okolja;
– povečanjem ozaveščenosti in sprememb vedenja
javnosti na področjih varstva okolja, prioritetnih za Eko
sklad, preko spodbujanja večje kakovosti ozaveščevalnih in promocijskih projektov okoljskega nevladnega
sektorja na vsebinskih področjih;
– promocijo Eko sklada in spodbud Eko sklada za
okoljske naložbe med (potencialnimi) investitorji v naložbe, ki jih Eko sklad sofinancira z ugodnimi krediti in
nepovratnimi sredstvi (subvencijami), ter v drugih, zlasti
dolgoročno pomembnih ciljnih javnostih (npr. otroci in
mladostniki).
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj sam
ali v projektnem partnerstvu. Pri tem mora biti v prijavi
jasno razvidna vloga in doprinos vsakega izmed partnerjev k izvedbi projekta.
Prijavitelji in partnerji morajo predpisane pogoje dokazati s predložitvijo ustreznih dokazil (prilog) v skladu
z navodili iz razpisne dokumentacije. Eko sklad bo za
potrebe tega javnega razpisa dokazila glede izpolnjevanja nekaterih pogojev pridobil tudi iz uradnih evidenc.
3.1. Upravičeni prijavitelji
Upravičeni prijavitelji morajo izpolnjevati vse spodaj
navedene pogoje:
– so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji
in registrirane v skladu z veljavnim Zakonom o društvih,
veljavnim Zakonom o ustanovah ali veljavnim Zakonom
o zavodih (samo zasebni zavodi),
– so nevladne organizacije, ki imajo na dan oddaje
vloge na javni razpis priznan status delovanja v javnem
interesu po veljavnem Zakonu o varstvu okolja ali veljavnem Zakonu o ohranjanju narave ali Pravilniku o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov
delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem
interesu na področju prometa, energije in prostora (Uradni list RS, št. 35/14),
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– so na dan objave javnega razpisa registrirane že
najmanj dve leti,
– prijaviteljem ali osebam, ki imajo pooblastila za
njihovo zastopanje, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, navedena v prvem odstavku
75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 91/15) in niso v stečajnem postopku.
3.2. Upravičeni projektni partnerji
Upravičeni projektni partnerji morajo izpolnjevati
vse naslednje pogoje:
– so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji
in registrirane v skladu z veljavnim Zakonom o društvih,
veljavnim Zakonom o ustanovah ali veljavnim Zakonom
o zavodih (samo zasebni zavodi),
– so bili registrirani najkasneje na dan objave javnega razpisa,
– partnerjem ali osebam, ki imajo pooblastila za
njihovo zastopanje, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, navedena v prvem odstavku
75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 91/15) in niso v stečajnem postopku.
3.3. Drugi osnovni pogoji
Prijavitelji in projektni partnerji:
– za stroške projektov, ki jih po tem javnem razpisu financira Eko sklad, ne smejo uveljavljati povračila
iz drugih javnih sredstev, kot so proračun Republike
Slovenije, lokalni proračuni, sredstva EU, donacije Norveškega EGP Finančnega mehanizma ali Švicarskega
prispevka (prepoved dvojnega financiranja);
– so neposredno odgovorni za pripravo in vodenje predlaganega projekta in ne smejo delovati kot posredniki;
– imajo zadostne vire financiranja, da zagotovijo
obstoj organizacije v obdobju trajanja projekta, ter imajo
izkušnje vodenja oziroma izvajanja projektov, ki so podobni v smislu obsega in vsebine.
4. Merila za izbor projektov
Ocenjevale se bodo le pravočasno prispele, pravilno označene in popolne vloge na predpisanih obrazcih,
ki izpolnjujejo pogoje iz 3. točke javnega razpisa in
ki predlagajo rešitve na najmanj enem od vsebinskih
področij, opredeljenih v predmetu javnega razpisa.
Pri ocenjevanju se bodo upoštevala naslednja merila:
Merilo
1. Kakovost in ustreznost projekta
2. Utemeljenost in dodana vrednost
projekta
3. Razširjanje in trajnost rezultatov
projekta
4. Kakovost in ustreznost finančnega
načrta
5. Usposobljenost za izvedbo
Skupaj

Maksimalno
št. točk
35
20
20
15
10
100

Skupaj lahko prijavitelj doseže največ 100 točk.
Prejete vloge bodo razvrščene glede na število prejetih točk, pri čemer bodo v okviru razpoložljivih sredstev
do sofinanciranja upravičeni projekti z najvišjim številom
točk. Sofinancirani so lahko le projekti, ki bodo dosegli
vsaj 65 točk.
Podrobnejši opis postopka izbora projektov in razčlenitev meril za ocenjevanje sta v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev in višina zaporešenih
sredstev za posamezni projekt
Okvirna višina sredstev za razpisano vsebino
po predmetnem javnem razpisu je skupaj 200.000 EUR.
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Prijavitelj lahko po tem javnem razpisu za posamezni projekt zaprosi za sofinanciranje od najmanj
20.000 EUR do največ 50.000 EUR oziroma do 90 %
upravičenih stroškov projekta. Upravičeni stroški so podrobneje razčlenjeni v razpisni dokumentaciji, ki je del
tega javnega razpisa.
Prijavitelj mora ob prijavi na predpisanem obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, natančno opredeliti finančno konstrukcijo projekta in jasno razmejiti vire financiranja.
Razliko najmanj 10 % upravičenih stroškov morajo
kriti prijavitelji ali njihovi partnerji iz lastnih sredstev ali
drugih virov. Lastni prispevek se lahko v višini do 10 %
vrednosti projekta, vendar ne več kot 4.000 EUR, zagotovi v naravi s prostovoljskim delom, ki se ovrednoti
v skladu s Pravilnikom o področjih prostovoljskega dela
in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16).
Osnova za določanje obračuna je število opravljenih
ur na projektu in urna postavka. Število opravljenih ur
izhaja iz časovnice oziroma izjave nosilca projekta in
prostovoljca o številu opravljenih ur na projektu ter opisom dela za vsakega prostovoljca.
Z eno vlogo lahko prijavitelj kandidira za sofinanciranje največ enega projekta. Za posamezen projekt se
lahko dodeli največ eno sofinanciranje po tem javnem
razpisu. Isti prijavitelj lahko vloži največ dve vlogi.
6. Trajanje projekta in izplačilo sredstev
Projekt nevladnih organizacij mora biti realiziran
najkasneje do 15. novembra 2017 (skrajni rok za oddajo
zaključnega poročila in zadnjega računa). Za zaključek
projekta se šteje, ko Eko sklad potrdi zaključno poročilo
s prilogami.
Izdatki projekta, ki bodo nastali pred datumom sklenitve pogodbe, niso upravičeni do financiranja po tem
javnem razpisu.
Eko sklad bo upravičencem na podlagi sklenjene
pogodbe o sofinanciranju projekta, skladno z dokončno
odločbo, s katero je bil projekt izbran za sofinanciranje,
izplačal predplačilo v višini 70 % odobrenega zneska za
sofinanciranje. Preostala odobrena sredstva, ki jih sofinancira Eko sklad, bodo na račun upravičencev nakazana po potrditvi zaključnega poročila s prilogami. Rok za
izstavitev zahtevkov za izplačilo in oddajo zaključnega
poročila so opredeljeni v razpisni dokumentaciji, ki je del
tega javnega razpisa.
7. Razpisna dokumentacija in način prijave na javni
razpis
Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu RS in na
spletni strani Eko sklada. Eko sklad bo vse ključne informacije objavil na svoji spletni strani pri objavi javnega
razpisa. Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo
na spletnem naslovu www.ekosklad.si v rubriki Razpisi
(https://www.ekosklad.si/razpisi).
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko potencialni prijavitelji dobijo na naslovu
ekosklad@ekosklad.si, s pripisom »za razpis NVO
2017«. Vprašanja morajo biti na omenjeni naslov poslana do najkasneje 3 dni pred rokom za oddajo vloge.
Vloga na javni razpis mora v skladu z razpisno dokumentacijo vsebovati izpolnjeno prijavnico in vse priloge, ki so obvezne sestavine vloge. Obvezne sestavine
vloge morajo biti podpisane in žigosane, kjer je to zahtevano, predložene v slovenskem jeziku in ovrednotene
v evrih. Natisnjene naj bodo obojestransko in ne smejo
biti spete s spiralo.
Vsaka vloga mora biti oddana v svoji zaprti ovojnici,
na kateri mora biti:
– na prednji strani z vidno oznako navedeno »Ne
odpiraj – vloga – razpis NVO 2017«,
– na hrbtni strani zapisan naziv in naslov prijavitelja.
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8. Roki
8.1. Rok za prejem in način oddaje vloge
Vloge morajo prispeti v Glavno pisarno Eko sklada, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, najkasneje
do 23. decembra 2016 do 12. ure, oziroma morajo biti
oddane na pošto priporočeno najkasneje do vključno
23. decembra 2016. Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo s sklepom zavržene. Prijavitelji morajo
najkasneje do vključno 23. decembra 2016 oddati tudi
elektronsko verzijo projektne prijavnice s prilogami na
elektronski naslov ekosklad@ekosklad.si.
8.2. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo 9. januarja 2017
ob 10. uri, na naslovu: Eko sklad, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljub
ljana. Vloge se bodo odpirale po vrstnem
redu predložitve oziroma dospetja.
8.3. Rok za dopolnitev
V primeru nepopolne vloge bo Eko sklad najkasneje
v roku 30 dni od odpiranja vlog pisno pozval prijavitelja,
da v določenem roku 15 dni vlogo za pridobitev spodbude dopolni. Če prijavitelj nepopolne vloge v navedenem
roku ne dopolni, ali če bo nepopolna tudi po zahtevani
dopolnitvi, se njegova vloga s sklepom zavrže. Dopolnitve niso dopustne v delu, ki se nanaša na merila. Sprememba vsebine vloge po izteku roka za oddajo vlog ni
dopustna.
8.4. Rok za obvestilo o izbiri
Eko sklad bo prijaviteljem posredoval odločbo o izboru oziroma zavrnitvi najkasneje v 60 dneh od dneva
odpiranja vlog.
9. Ostalo
Pri odločanju o dodelitvi pravice do sofinanciranja
se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08,
8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.
Prijavitelji lahko pridobijo pravico do sofinanciranja
ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in
višine sofinanciranja ter meril za izbor projektov, če izpolnijo pogoje javnega razpisa.
Za vlogo in odločbo o izboru oziroma zavrnitvi se
taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko
28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS,
št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 –
ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) ne plačuje.
Na osnovi izbrane vloge bo upravičencu posredovana odločba o izboru, hkrati pa bo tudi pozvan k podpisu pogodbe. Vsi prijavitelji, ki ne bodo izbrani, bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni s posredovanjem
odločbe o zavrnitvi.
Odločba o izboru oziroma zavrnitvi je v upravnem
postopku dokončna, zoper njo pritožba ni dovoljena.
Prijavitelj ima pravico odločbo izpodbijati v upravnem
sporu z vložitvijo tožbe pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana, v roku 30 dni po
prejemu te odločbe. Tožba se vloži neposredno pisno
pri navedenem sodišču ali se mu pošlje po pošti. Tožbi
je treba poleg te odločbe v izvirniku ali prepisu priložiti
tudi po en prepis ali kopijo tožbe in prilog za toženca, če
je kdo prizadet z odločbo, pa tudi zanj. Predmet tožbe
ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
prijavitelji.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 5110-2/2016-1

Ob-3428/16

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi

15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A),
8. člena v zvezi s 145. členom Pravilnika o postopkih
(so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16;
v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) in Metodologije ocenjevanja prijav za razpise (št. 6319-2/2013-25
z dne 25. 1. 2016 – uradno prečiščeno besedilo,
št. 6319-2/2013-26 z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-27
z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-29 z dne 26. 9. 2016 in
št. 6319-2/2013-30 z dne 10. 10. 2016; v nadaljevanju:
Metodologija) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih
projektov v okviru komplementarne sheme
za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega
sveta (ERC)
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela prilagojenega
raziskovalnega projekta. Prijavitelji prijavijo prilagojeni
raziskovalni projekt v okviru komplementarne sheme, če
recenzija prijave raziskovalnega projekta na mednarodnem razpisu Evropskega raziskovalnega sveta – ERC
(v nadaljevanju: mednarodni projekt) preseže prag za
možno sofinanciranje, kot ga določa Metodologija. Prilagojeni raziskovalni projekt mora omogočati realizacijo
glavnih ciljev mednarodnega projekta.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na
javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije
(RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco
RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi
agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom,
ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in
s predpisi agencije.
4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov, ki so
v postopku mednarodne evalvacije dosegli uspešnost
opredeljeno v 6. točki predmetnega javnega razpisa,
z namenom, da se prijaviteljem javnega razpisa zagotovi
pogoje, da izpopolnijo svojo znanstveno odličnost in idejo.
5. Pogoji
Prijavitelj in vodja prilagojenega raziskovalnega
projekta morata ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:
5.1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vodja prilagojenega raziskovalnega projekta:
– Vodja prilagojenega raziskovalnega projekta
mora biti ob oddaji prijave zaposlen pri raziskovalni organizaciji, ki je prijavitelj na predmetni razpis.
– Vodja prilagojenega raziskovalnega projekta
mora imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji.
– Vodja prilagojenega raziskovalnega projekta
mora biti isti kot vodja mednarodnega projekta, ki je
bil predmet postopka ocenjevanja pri ERC.
5.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
– Prilagojeni raziskovalni projekt lahko prijavijo prijavitelji, ki so na razpisih ERC dosegli uspešnost opredeljeno v 6. točki predmetnega javnega razpisa, niso pa
bili izbrani za sofinanciranje.
– V primeru, da je mednarodni projekt prijavil mednarodni konzorcij, mora prijava prilagojenega raziskovalnega projekta vsebovati tudi izjave članov konzorcija o možnostih in obsegu sodelovanja v prilagojenem
raziskovalnem projektu.
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6. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev
javnega razpisa
Agencija ob upoštevanju proračunskih možnosti
sofinancira slovenski del prilagojenega raziskovalnega
projekta, največ v obsegu, ki ga določa spodnja tabela:
Mednarodni
razpis

ERC Starting
Grant

ERC
Consolidator
Grant

Okvirni obseg in
trajanje financiranja na
mednarodnem razpisu
do 300.000 EUR/leto
(do 5 let)

do 400.000 EUR/leto
(do 5 let)

ERC Advanced do 400.000 EUR/leto
Grant
(do 5 let)

Dosežena
uspešnost pred
zavrnitvijo
(prag za možno
sofinanciranje)
izbran za 2. krog
pozitivno ocenjen
v 2. krogu
izbran za 2. krog
pozitivno ocenjen
v 2. krogu
pozitivno ocenjen
v 1. krogu
izbran za 2. krog
pozitivno ocenjen
v 2. krogu

V skladu z ocenjevanjem ERC se kot:
– »pozitivno ocenjen v 1. krogu« upošteva dosežena ocena B na prvi stopnji;
– »izbran za 2. krog« upošteva dosežena ocena
B na drugi stopnji;
– »pozitivno ocenjen v 2. krogu« upošteva dosežena ocena A na drugi stopnji, vendar brez sofinanciranja.
Merodajna je razlaga ocene v recenziji ERC.
Agencija bo v posameznem koledarskem letu sofinancirala okvirno do 10 prilagojenih raziskovalnih projektov. Število sprejetih projektov ter obseg in datum
začetka sofinanciranja so vezani na proračunske možnosti.
7. Način sofinanciranja: z izbranim prijaviteljem
na javni razpis bo sklenjena pogodba o sofinanciranju,
s katero se podrobno uredi način in drugi pogoji sofinanciranja.
8. Ocenjevalni postopek
Ocenjevalni postopek bo vodilo občasno strokovno
telo, ki ga imenuje Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA). Občasno strokovno telo v postopku ocenjevanja presodi ali prilagojeni raziskovalni projekt omogoča realizacijo glavnih ciljev mednarodnega projekta.
Za vse prijave, za katere občasno strokovno telo
oceni, da so ustrezne, pripravi predlog finančno ovrednotenega seznama prilagojenih raziskovalnih projektov, in ga posreduje v obravnavo ZSA. ZSA sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama in ga
posreduje v odločitev direktorju. Direktor agencije na
podlagi sklepa o izboru projektov izda prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi prijave.
9. Način, oblika in prijavni roki za predložitve prijav
Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski
obliki.
Prijava na javni razpis se izpolni in odda kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-MS-KOMPL-2016.
9.1. Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano in
žigosano v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – Prijava
na komplementarno shemo” ter z nazivom in naslovom

Obseg letnega sofinanciranja (v % od
zaprošenega letnega zneska na mednarodnem
razpisu oziroma največji možni znesek) in
trajanje sofinanciranja agencije
37,5 % oziroma max. 100.000 EUR
(2 leti)
50 % oziroma max. 150.000 EUR
(2 leti)
37,5 % oziroma max. 100.000 EUR
(3 leta)
50 % oziroma max. 150.000 EUR
(3 leta)
25 % oziroma max. 100.000 EUR
(3 leta)
37,5 % oziroma max. 150.000 EUR
(3 leta)
50 % oziroma max. 200.000 EUR
(3 leta)

prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.
9.2. Elektronsko prijavo se odda na elektronski poštni naslov: komplementarna.shema@arrs.si.
Prijavitelj elektronski obliki obrazca obvezno priloži
naslednje elektronske dokumente (v formatu pdf):
– elektronsko obliko obrazca ARRS-MS-KOMPL-2016 (poimenovano ARRS-MS-KOMPL-2016-Pr.doc,
kjer je Pr priimek vodje projekta v Sloveniji) in
– dokazilo o doseženi uspešnosti na razpisu ERC
(dopis ERC nosilcu in recenzija) in
– celotno prijavno vlogo na mednarodni razpis.
Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta
javni razpis.
Prijavitelji projektov, kjer v prijavi kot izvajalec projekta nastopa gospodarska družba, morajo skladno
s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne
dejavnosti št. 007-7/2015-11 z dne 8. 4. 2016, predložiti
tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči
ARRS- DP-KS-2016.
Javni razpis je odprt do preklica oziroma do objave
novega javnega razpisa.
10. Datum odpiranja prijav: komisija za odpiranje bo
v roku 30 dni od prejema prijave, na sedežu agencije,
odprla vse dostavljene in pravilno označene prijave, po
vrstnem redu prispetja, glede na datum, uro in minuto.
V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le tiste
prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in obrazci
zahtevane podatke in dokazila. Za nepopolno se bo
štela tudi prijava, ki bo na javni razpis prispela formalno
nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem
roku. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne dopolni, se
zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ali oseba, ki jo
direktor pooblasti.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega
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razpisa obveščeni v roku osmih dni od sprejema odločitve pristojnega organa.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni
strani agencije: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/.
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije
http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba: Mojca Boc, tel. +386/1/400-59-71,
e-pošta: mojca.boc@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 430-48/2016

Ob-3399/16

Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5,
1410 Zagorje ob Savi, na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2016 (Uradni list
RS, št. 107/15 in 64/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in sklepa
župana št. 430-48/2016 z dne 4. 11. 2016 objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev
»Noč pred silvestrskim večerom«
in »Silvestrovanje 2016/2017 na prostem«
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe prednovoletnih prireditev v Občini
Zagorje ob Savi:
»Noč pred silvestrskim večerom«, 30. decembra
2016 in
»Silvestrovanje 2016/2017 na prostem«, 31. decembra 2016.
Obe prireditvi obsegata organizacijsko-tehnični del
in programski del.
Ponudnik mora ponuditi organizacijsko-tehnični in
programski del ter izvedbo projekta kot celote za obe
prireditvi.
Ponudbe, ki bodo vsebovale zgolj izvedbo ene od
razpisanih prireditev ali le organizacijsko-tehnični ali le
programski del za katerokoli razpisano prireditev, bodo
izločene.
Organizacija in izvedba projekta obsega:
– ureditev prireditvenega prostora in ustreznega
ozvočenja za prireditvi »Noč pred silvestrskim večerom«
in »Silvestrovanje 2016/2017 na prostem«, s postavitvijo
odra pred gasilskim domom Prostovoljnega gasilskega
društva Zagorje-mesto,
– zagotovitev gostinske ponudbe na prireditvenem
prostoru,
– zagotovitev redarske in zdravstvene službe,
– postavitev zadostnega števila prenosnih sanitarij,
– program prireditev »Noč pred silvestrskim večerom« in »Silvestrovanje 2016/2017 na prostem«, z zagotovitvijo glasbenih izvajalcev iz razpisne dokumentacije,
– in ostale zahteve, razvidne iz razpisne dokumentacije.
2. Pogoji in merila
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti, so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora vsebovati vse podatke, dokazila in
priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter biti obvezno podana na obrazcih iz razpisne dokumentacije.

Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo ustrezno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa.
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo prednost pri izbiri imele ponudbe, ki
bodo nudile:
– večji delež sofinanciranja oziroma sponzorskih
sredstev, kar pomeni manjši delež sofinanciranja občine,
– program ponujene prireditve, ki v celoti izpolnjuje
pričakovanja občine, upoštevaje pogoje iz razpisne dokumentacije in mnenje strokovne komisije,
– izkušnje pri organizaciji po vsebini in po obsegu
podobnih prireditev.
3. Sofinanciranje prireditve
Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja bo
izvajalcu poravnan po izvedbi projekta v skladu s pogoji
iz razpisne dokumentacije in pogodbe.
Poleg sredstev sofinanciranja prireditve Občina Zagorje ob Savi zagotavlja:
– brezplačno uporabo javnih površin za izvedbo
prireditev,
– plačilo priklopa, odklopa in porabe električne
energije s priključnimi omaricami,
– oglaševanje prireditev v medijih in drugo reklamiranje.
4. Rok za predložitev ponudb
Ponudbe pošljite na naslov Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi, v zaprti ovojnici.
Na ovitku mora biti naslov naročnika z vidno oznako
»Ponudba-Ne odpiraj-Razpis »Noč pred silvestrskim
večerom« in »Silvestrovanje 2016/2017 na prostem««,
ter ime in naslov ponudnika na hrbtni strani ovojnice
ponudbe.
Ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do
25. 11. 2016 do 11. ure, v sprejemno pisarno občine
ali pred navedenim datumom poslati na naslov občine.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo prispele
v navedenem roku in bodo pravilno označene.
Odpiranje ponudb bo 25. 11. 2016 ob 12. uri, v sejni
sobi na sedežu Občine Zagorje ob Savi in ga bo vodila
strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
5. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 8 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o izbiri
prijave in dodelitvi sredstev na podlagi mnenja komisije
izda občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa odloča
župan.
6. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije: razpisna dokumentacija za javni razpis in dodatne
informacije so zainteresiranim na voljo na spletni strani
Občine Zagorje ob Savi, v času uradnih ur pa v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5,
1410 Zagorje ob Savi. Kontaktni osebi sta Rudi Medved,
direktor občinske uprave (tel. 03/56-55-702) in Nataša
Jerman Rajh, strokovna sodelavka (tel. 03/56-55-720).
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-43/2016-2

Ob-3401/16

Občina Zagorje ob Savi na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04
– ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10
– ZUPJS, 56/11, 87/11 in 40/12 – ZUJF), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 –
UPB2, 105/06.126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2,
23/07, 41/07, 122/07, 61/10, 62/10 – ZUPJS in 57/12)
ter Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 in 11/09,
81/11 in 47/14) objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za oddajo neprofitnih stanovanj v najem
za leto 2017 in 2018
1. Predmet razpisa
1.1. Občina Zagorje ob Savi razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem na področju Občine Zagorje
ob Savi. Predmet razpisa so prazna oziroma eventualno
v prihodnosti izpraznjena neprofitna stanovanja oziroma
na novo pridobljena v obdobju od 2017 do predvidoma
decembra 2018, oziroma do novega javnega razpisa.
Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi na področju Občine Zagorje ob Savi:
– lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so oproščeni plačila lastne udeležbe
in varščine,
– lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so zavezanci za plačilo varščine.
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Od razpisanega števila stanovanj jih bo predvidoma
40 % s plačilom varščine.
1.2. Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo
določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje
najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS,
št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10, 79/15 in 91/15).
Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri
55,00 m2, točkovano s 320 točkami, znaša najemnina
izračunana na podlagi sedaj veljavnih predpisov, približno 180,00 €.
Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži
dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do
neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko
spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje po
merilih in postopku določenim s pravilnikom.

1.3. Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi:
Število članov
gospodinjstva
1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

Površina stanovanja brez plačila varščine

Površina stanovanja s plačilom varščine

od 20 m2 do 30 m2
nad 30 m2 do 45 m2
nad 45 m2 do 55 m2
nad 55 m2 do 65 m2
nad 65 m2 do 75 m2
nad 75 m2 do 85 m2

od 20 m2 do 45 m2
nad 30 m2 do 55 m2
nad 45 m2 do 70 m2
nad 55 m2 do 82 m2
nad 65 m2 do 95 m2
nad 75 m2 do 105 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2.

2.0. Razpisni pogoji
2.1. Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj
v najem so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Zagorje ob Savi.
Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:
– žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah,
centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju
Občine Zagorje ob Savi;
– invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede
na kraj stalnega prebivališča, če imajo v Občini Zagorje
ob Savi možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno
pomoč druge osebe in zdravstvene storitve.
2.2. Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v letu
2015 ne presegajo v točki 2.3. določene zgornje meje

dohodkov glede na povprečno neto plačo v državi v odvisnosti od števila družinskih članov. Povprečna neto
plača v državi je v letu 2015 znašala 1.013,13 EUR/mesec.
2.3. Skladno z 9. členom pravilnika prosilci, katerih
skupni mesečni dohodki njihovih gospodinjstev v letu
dni pred razpisom ne presegajo zneskov opredeljenih
v tabeli, niso zavezanci za plačilo varščine.
Velikost
gospod.
1-člansko

%

Meja dohodka (EUR/mesec)

90 %

do 911,82

2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

135 %
165 %
195 %
225 %
255 %

do 1.367,73
do 1.671,66
do 1.975,60
do 2.279,54
do 2.583,48

2.4. Skladno z 10. členom Pravilnika so zavezanci za plačilo varščine prosilci, katerih skupni mesečni dohodki
njihovih gospodinjstev ustrezajo spodnji tabeli.
Velikost gospod.
1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

%
od 90 do 200 %
od 135 do 250 %
od 165 do 315 %
od 195 do 370 %
od 225 do 425 %
od 255 do 470 %

Meja dohodka (EUR/mesec)
nad 911,82 do 2.026,26
nad 1.367,73 do 2.532,83
nad 1.671,66 do 3.191,36
nad 1.975,60 do 3.748,58
nad 2.279,54 do 4.305,80
nad 2.583,48 do 4.761,71

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem 20 odstotnih točk za spodnjo
mejo in 25 odstotnih točk za gornjo mejo.
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2.5. Splošni pogoji
Vsi upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj
v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati
še naslednje splošne pogoje:
– da imajo državljanstvo Republike Slovenije;
– da imajo stalno prebivališče v Občini Zagorje ob
Savi;
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva
ni najemnik primernega neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali
lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40 % primernega
stanovanja. Navedena omejitev ne velja za lastnike ali
solastnike stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas z neprofitno najemnino;

Število članov gospodinjstva
1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

– da imajo poravnane vse obveznosti iz naslova
dosedanje uporabe stanovanja;
– da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva
v letu 2015 ne presegajo gornje meje določene v točki
2.3 in 2.4;
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva
ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja. Drugo premoženje je
vse premično ali nepremično premoženje v državi in
v tujini.
Glede na število članov gospodinjstva, vrednost
drugega premoženja (vse premično ali nepremično
premoženje v državi in v tujini) v lasti prosilca ali
drugih družinskih članov ne sme presegati naslednjih
zneskov:

Vrednost drugega premoženja
do 40 % brez plačila varščine
do 10.099,20 EUR
do 15.148,80 EUR
do 18.515,20 EUR
do 21.881,60 EUR
do 25.248,00 EUR
do 28.614,40 EUR

Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stanovanje točkovano s 320 točkami po vrednosti točke 2,63 EUR in površina stanovanja
v povezavi s številom uporabnikov stanovanja v višini
gornjih razponov.
2.6. Na razpisu ne morejo sodelovati:
– tisti, ki jim je bila najemna pogodba, sklenjena po
letu 1991, po sklepu sodišča odpovedana iz krivdnih
razlogov, in niso poravnali vseh obveznosti,
– tisti, ki so se nasilno vselili v stanovanja v lasti Občine Zagorje ob Savi in jim je sodno naložena izselitev iz njih.
2.7. Dodatni pogoji
Občina Zagorje ob Savi določa v skladu s 4. členom
pravilnika poleg splošnih pogojev še dodatni pogoj stalnosti bivanja v Občini Zagorje. Prosilci so upravičeni do
pridobitve dodatnih točk glede na čas stalnega bivanja
v Občini Zagorje, in sicer:
– nad 10 do 15 let: 10 točk,
– nad 15 do 20 let: 20 točk,
– nad 20 do 25 let: 60 točk,
– nad 25 let: 90 točk.
Doba stalnega bivanja se točkuje od vključno leta
1965 dalje, ker za obdobje pred tem letom ni mogoče
dobiti potrdila o stalnem prebivanju na območju Občine Zagorje. Upošteva se število let dopolnjenih v letu
razpisa. V primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo.

Vrednost drugega premoženja
do 40 % s plačilom varščine
do 15.148,80 EUR
do 18.515,20 EUR
do 23.564,80 EUR
do 27.604,48 EUR
do 31.980,80 EUR
do 35.347,20 EUR

3.0. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih
in socialnih razmer prosilcev
3.1. Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost:
1. mlade družine,
2. družine z večjim številom otrok,
3. invalidi in družine z invalidnim članom,
4. žrtve družinskega nasilja (strokovno mnenje),
5. družina z najmanj tremi člani, v kateri je zaposlen
samo en družinski član,
6. državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki,
7. prosilci z doseženo višjo, visoko ali univerzitetno
stopnjo izobrazbe ter magisterijem ali doktoratom,
8. osebe s statusom žrtve vojnega nasilja,
9. prosilci, ki so sodelovali na prejšnjih razpisih in
se vsaj enkrat uvrstili na prednostno listo, vendar niso
pridobili pravice do dodelitve stanovanja v najem glede
na število razpisanih stanovanj.
3.2. V primeru, da prosilci dosežejo enako število
točk, imajo prednost prosilci prednostnih kategorij po
vrstnem redu, opredeljenem v točki 3.1.
3.3. Prednostne kategorije, opredeljene v točki 3.1.,
se točkujejo z naslednjo višino točk za obe liste enako
(lista upravičencev brez varščine in lista upravičencev
z lastno udeležbo in varščino);

Prednostne kategorije prosilcev
1. mlade družine, mladi
– nobeden od staršev ni starejši od 35 let in vsaj en otrok
– mladi (samski, par, oba do 30 let)
2. družina z večjim številom otrok – najmanj 3 oziroma več otrok
3. invalidi in družine z invalidnim članom
4. državljani z daljšo delovno dobo (moški 13 let, ženske 12 let)
5. žrtve nasilja v družini – upošteva se obdobje 2 let pred razpisom
6. družina z najmanj tremi člani, v kateri je zaposlen samo en družinski član, oziroma nihče
od družinskih članov ni zaposlen
7. osebe s statusom žrtve vojnega nasilja

Lista A

Lista B
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Prednostne kategorije v skladu s 6. členom pravilnika
1. izobrazba: (višja, visoka) – (univerzitetna) – (mag., doktorat)
2. udeleženec je že sodeloval na prejšnjih razpisih, ter se je uvrstil na prednostno listo,
vendar stanovanja ni dobil v najem (za 1x in 2x ali več)

4.0. Razpisni postopek
Državljani Republike Slovenije, ki se bodo prijavili
na razpis, bodo morali prošnjo za dodelitev neprofitnega
stanovanja v najem oddati na posebnem obrazcu, ki bo
na voljo v vložišču Občine Zagorje ob Savi, ter na spletni
strani Občine Zagorje ob Savi – www.zagorje.si od dneva objave razpisa dalje. Razpisnik bo prošnje sprejemal
30 dni od objave na vložišču Občine Zagorje ob Savi,
C. 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi ali po pošti s priporočeno pošiljko na naslov Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Vlagatelj
mora oddati vlogo in pripadajočo dokumentacijo v zaprti
kuverti s pripisom »Javni razpis za dodelitev neprofitnih
stanovanj v najem za leto 2017 in 2018«.
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno
takso v višini 50 točk za vlogo in 200 točk za izdajo
odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona
o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2,
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08), kar znaša 22,60 EUR.
Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah
lahko zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo
zahtevane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah, s tem da status dokažejo s pravnomočno odločbo
Centra za socialno delo ali drugimi dokazili.
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan,
da vlogo v 8 dneh dopolni z manjkajočimi listinami.
Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge,
oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom
zavržene.
K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem
morajo prosilci priložiti naslednje listine navedene pod
tč. 1., 2., 3., 4. in 5., druge listine pa, če na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke:
1. potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču in potrdilo o številu članov gospodinjstva, zahtevana potrdila lahko pridobi tudi razpisovalec;
2. izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih in socialno-zdravstvenih razmer;
3. izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih
družinskih članov (s podpisi vseh družinskih članov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov) ter izjavo, s katero
prosilec in drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri drugih upravljalcih
zbirk podatkov;
4. potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva
v letu 2015 (osebni dohodek, pokojnina, preživnina,
dohodek iz dela prek Študentskega servisa, invalidnina
itd.) z navedbo dobe zaposlitve posameznega člana. Kot
dohodek se ne šteje dodatek za pomoč in postrežbo in
drugi prejemki za nego in pomoč, otroški dodatek, dodatek za nego otroka, štipendije, dohodki od občasnega
dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo,
sredstva za odpravo posledic elementarne nesreče itd;
5. potrdilo o zaposlitvi;
6. potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje);
7. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: izjava staršev, sorodnikov, oziroma najemna ali podnajemna pogodba;
8. dokazilo o zadnji plačani najemnini oziroma podnajemnini;
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9. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 110 točkami (točkovalni zapisnik ali opis
kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane instalacije ipd.) in eventualna utesnjenost z opisom posameznih prostorov in navedbo površin;
10. kopijo poročnega lista oziroma overjeno izjavo
o obstoju izvenzakonske skupnosti;
11. kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka;
12. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši
od 15 let;
13. zdravniško potrdilo o nosečnosti;
14. odločbo socialne službe o ločenem življenju
roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu,
če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere);
15. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja
otroka (samohranilec) – potrdilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz
preživninskega sklada;
16. potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija
diplome, spričevala, drugo; listine izdane v tujini morajo
biti nostrificirane);
17. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali
njegov ožji družinski član, ki bo z njim stalno prebival,
gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe;
18. dokazilo o invalidnosti I. kategorije in invalidnosti zaradi okvare čuta – slepota, gluhost (odločba
Centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje, Zavoda
za zdravstveno zavarovanje RS);
19. izvid, s katerim se dokazuje trajna obolenja prosilca ali družinskih članov, izda osebni zdravnik;
20. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali
mlajše polnoletne osebe glede na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo ali izvid in mnenje
specialistične pediatrične službe;
21. izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih;
22. dokazilo, da so žrtve družinskega nasilja (potrdilo Centra za socialno delo, potrdilo drugih ustreznih
služb).
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo
biti starejša od 45 dni od objave razpisa.
Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva lahko pridobil
razpisnik neposredno od pristojnega državnega organa.
Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po
izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.
5.0. Splošne določbe
Komisija razpisnika bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere prosilcev.
Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bodo proučile utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb,
ki jih opravijo pri pristojnih organih in organizacijah ter
posameznikih.
Komisije si lahko stanovanjske razmere prosilcev
tudi ogledajo. V primeru ogleda se ta opravi nenapovedano.
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Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci
razpisa uvrščeni na prednostno listo, in sicer po številu
zbranih točk. Seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili
na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj
v najem, bo javno objavljen na enak način kot razpis
v roku 3 mesecev po zaključku razpisa. Seznam upravičencev po posameznih kategorijah prosilcev, ki niso
zavezanci za plačilo varščine, bo objavljen ločeno od
seznama ostalih upravičencev.
Občina bo upravičencem po prednosti listi dodeljevala prazna stanovanja, katera se bodo zgradila, obnovila ali pa izpraznila v letu 2017 in 2018, oziroma do javne
objave nove prednostne liste.
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev. Če se posamezni udeleženec razpisa ne strinja
z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločbe
pritoži županu Občine Zagorje ob Savi, ki o pritožbi odloči s sklepom. Sklep je dokončen.
Po rešitvi pritožb bo javno objavljen seznam upravičencev, ki so se uvrstili na prednostno listo.
Z upravičenci iz prednostne liste za dodelitev praznega oziroma izpraznjenega stanovanja, bo sklenjena
najemna pogodba za nedoločen čas in neprofitno najemnino, glede na število praznih stanovanj.
Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv
k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz seznama upravičencev.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno preveril, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo
na upravičenost, se lahko postopek obnovi in prosilca
črta iz seznama upravičencev.
Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu
razpisnika Občine Zagorje ob Savi v sobi št. 218 ali po
tel. 03/56-55-704 ter na sedežu Stanovanjskega podjetja Zagorje ob Savi d.o.o., Cesta zmage 16b, Zagorje ob
Savi, v času uradnih ur ali po tel. 03/56-55-500.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 170-3/2016

Ob-3415/16

Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona
o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 –
UPB, 15/08 – ZPacP, 23/08, 40/12 – ZUJF in 14/13)
in 7. člena Statuta Občine Lenart (Medobčinski uradni
vestnik, št. 14/2010 in 8/2011), Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe
na področju osnovne zdravstvene dejavnosti
v Občini Lenart za območje Upravne enote Lenart
1. Naročnik – koncedent: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah.
2. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je
podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti – pediatrija (doktor medicine specialist pediater), za območje Upravne
enote Lenart, v obsegu 1,00 programa.
3. Kraj izvajanja dejavnosti: dejavnost se bo opravljala v prostorih Zdravstvenega doma Lenart, Maistrova
ul. 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko
razmerje se sklepa za nedoločen čas. Koncesijska dejavnost se prične izvajati, če Upravna enota Lenart
pridobi dodaten (en) program pediatrije in ko bodoči

koncesionar sklene pogodbo za izvajanje dejavnosti
z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
5. Osebe, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na
javni razpis se lahko prijavijo osebe, določene v 41. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti.
6. Izpolnjevanje splošnih pogojev
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje (ki jih
določa 35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti), za
katere morajo v prijavi na razpis priložiti ustrezna dokazila oziroma potrdila:
– da imajo zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti oziroma so usposobljeni za
samostojno delo, kar izkažejo z originalom ali overjenimi
kopijami dokazil o izobrazbi;
– da niso v delovnem razmerju oziroma da v kolikor
so v delovnem razmerju bodo le-to v primeru podelitve koncesije iz tega javnega razpisa prekinili in začeli
opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in
pogodbo o koncesiji oziroma da se bodo v primeru podelitve koncesije zaposlili kot izvajalec pri pravni osebi,
ki bo nosilec predmetne koncesijske dejavnosti (koncesionar), kar pa izkažejo s podpisano ustrezno izjavo;
– da jim ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravniške službe oziroma poklica, kar
morajo izkazati z ustrezno izjavo in s priloženim ustreznim potrdilom pristojnega sodišča, ki pa na dan prijave
na javni razpis ni starejše od 3 mesecev;
– da sklene s koncedentom ustrezno pogodbo o najemu oziroma uporabi prostorov Zdravstvenega doma
Lenart.
Če je kandidat za izvajanje koncesije pravna oseba,
mora biti poleg ostalih pogojev izpolnjen tudi naslednji
pogoj:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– da ima pravna oseba dovoljenje Ministrstva za
zdravje, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet koncesije.
7. Kriteriji in merila
Prijave kandidatov bodo ocenjene v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
– strokovna usposobljenost: maksimalno število
točk 40,
– strokovne izkušnje: maksimalno število točk 10,
– dodatna strokovna znanja in veščine za izvajanje
zdravstvene dejavnosti: maksimalno število točk 5.
8. Prednostne kategorije: če dosežeta dva ali več
kandidatov – vlagateljev na podlagi postavljenih meril pri
razpisani koncesiji enako število točk, ima v smislu prednostne kategorije fizična oseba prednost pred pravno
osebo. Če bo tudi po upoštevanju prednostne kategorije za razpisano koncesijo, še vedno več kandidatov
– vlagateljev imelo enako število točk, bo imel prednost
kandidat – vlagatelj, ki ima stalno prebivališče na območju Upravne enote Lenart, nato kandidat – vlagatelj, ki
ima stalno prebivališče na območju Podravske regije in
nazadnje kandidat – vlagatelj, ki ima stalno prebivališče
na območju Slovenije.
9. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
– v glavni pisarni (soba 6/I. – prvo nadstropje) Občine
Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah ali na spletni strani Občine Lenart – www.lenart.si.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo
kandidati do vključno dan pred potekom roka za oddajo
kandidature pri Jožetu Dukariču, na tel. 02/729-13-17 ali
elektronskem naslovu: joze.dukaric@lenart.si.
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10. Prijava na razpis: kandidati lahko prijavo na
razpis oddajo samo na originalni razpisni dokumentaciji, na kateri je lahko samo ena kandidatura. Razpisno
dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti in priložiti
vse zahtevane priloge. Prijavo morajo kandidati oddati
v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba »Ne
odpiraj – Koncesija za pediatrijo«, naslov naročnika in
na hrbtni strani ovojnice naslov ponudnika.
11. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo kandidatur
Vloga mora biti naslovljena na naslov: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah. Na sedež občine mora prispeti najkasneje do
vključno 28. decembra 2016 do 11. ure (ne glede na
vrsto dostave).
Vloga se lahko odda tudi osebno do navedenega
datuma in ure v glavni pisarni Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah (soba 6/I.
– prvo nadstropje).
Prepozne prijave bo naročnik s sklepom zavrgel.
12. Odpiranje kandidatur: odpiranje kandidatur ne
bo javno.
13. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo kandidati pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dni od dneva roka
za oddajo kandidatur.
Občina Lenart
Št. 35200-02/2016-2

Ob-3432/16

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 57/08 in 87/11),
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
(Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06 – ZUE,
11/09, 81/11 in 47/14), Zakona o splošnem upravnem
postopku (UPB2 Uradni list RS, št. 24/06, 126/07, 65/08,
8/10 in 82/13), Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13)
Občina Bovec objavlja
javni razpis
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem – lista A
javni razpis
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem – lista B
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1. Predmet razpisa
Predmet razpisa sta dve trenutno prosti stanovanji
v Bovcu:
– enosobno stanovanje na naslovu Kot 24 v izmeri
37 m2,
– enosobno stanovanje na naslovu Brdo 65 v izmeri
33,02 m2
– in druga stanovanja, ki bi bila v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali na novo pridobljena.
Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:
– lista A (za najmanj 1 stanovanje), predvidena za
oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere
po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Uradni list RS, št. 14/04 in 34/04 in 62/06, 11/09,
81/11 in 47/14) – v nadaljevanju: Pravilnik) niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe.
– Lista B (za najmanj 1 stanovanje) predvidena za
oddajo v najem prosilcem, ki so glede na dohodek zavezani plačati varščino.
1.2. Neprofitna najemnina
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja je
določena skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in
postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
(Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 79/15 in 91/15
– v nadaljevanju Uredba) oziroma na podlagi predpisa,
ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem).
Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri
55,00 m2, 320 točkami (primerno stanovanje), znaša
najemnina, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, približno 180,00 € mesečno.
Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do znižane neprofitne najemnine v skladu
z Uredbo, citirano v prejšnjem odstavku, oziroma s predpisom, veljavnim v času najema stanovanja.
Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži
dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik glede na denarne
prejemke in premoženjsko stanje ni več upravičen
do najema neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno
najemnino.

1.3. Površinski normativi
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi:
Število članov gospodinjstva
1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

Površina stanovanja brez plačila
varščine – lista A
od 20 m2 do 30 m2
nad 30 m2 do 45 m2
nad 45 m2 do 55 m2
nad 55 m2 do 65 m2
nad 65 m2 do 75 m2
nad 75 m2 do 85 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2.
Najemodajalec lahko odda v najem tudi manjše
stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to
želi.
Najemodajalec lahko odda v najem tudi večje stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali to želi, pri
čemet se razlika v m2 obračuna kot prosto oblikovana
najemnina.

Površina stanovanja s plačilom
varščine – lista B
od 20 m2 do 45 m2
nad 35 m 2 do 55 m2
nad 45 m2 do 70 m2
nad 55 m2 do 82 m2
nad 65 m2 do 95 m2
nad 75 m2 do 105 m2

2. Razpisni pogoji
2.1. Splošni pogoji
Upravičenci so poslovno sposobni državljani RS ter
ob upoštevanju vzajemnosti državljani ostalih članic EU,
ki na dan razpisa izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo od dneva objavljenega razpisa neprekinjeno prijavljeno stalno bivališče v Občini Bovec
– da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje (skupno gospodinjstvo), ni najemnik nepro-
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fitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali
stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40 % primernega stanovanja. Navedena omejitev ne velja za lastnike ali
solastnike stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati
v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino
– da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti
iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka

– prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega
stanovanja na listi A, če dohodki njihovih gospodinjstev
v letu 2015 ne presegajo v spodnji tabeli določenih odstotkov od povprečne neto plače v državi, ki je v letu
2015 znašala 1.013,23 €
– prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega
stanovanja na listi B, če dohodki njihovih gospodinjstev
v letu 2015 ne presegajo v spodnji tabeli določenih odstotkov od povprečne neto plače v državi, ki je v letu
2015 znašala 1.013,23 €.

LISTA A
Velikost gospodinjstva

%

1-člansko

LISTA B

90 %

Meja neto dohodka
(v €)
Do 901,91 €

%
Od 90 % do 200 %

2-člansko

135 %

Do 1.367,86 €

Od 135 % do 250 %

3-člansko

165 %

Do 1.671,83

Od 165 % do 315 %

4-člansko

195 %

Do 1.975,80 €

Od 195 % do 370 %

5-člansko

225 %

Do 2.279,77 €

Od 225 % do 425 %

6-člansko

255 %

Do 2.583,74 €

Od 255 % do 470 %

Meja neto dohodka
(v €)
Nad 901,91 €
Do 2.026,46 €
Nad 1.367,86 €
Do 2.533,07 €
Nad 1.671,83 €
Do 3.191,67 €
Nad 1.975,80 €
Do 3.748,85 €
Nad 2.279,77 €
Do 4.306,23 €
Nad 2.583,74 €
Do 4.762,16 €

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem 20 odstotnih točk.
Ker obstoječi predpisi in tehnične možnosti ne omogočajo neposrednega pridobivanja podatkov o vseh
neto dohodkih po uradni dolžnosti pri FURS, morajo
prosilci podatke o neto dohodkih gospodinjstva za navedeno obdobje za vsakega polnoletnega člana gospodinjstva predložiti sami.
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni
lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti
primernega stanovanja (kot osnova za določitev primernega stanovanja se upošteva stanovanje s 320 točkami
in vrednostjo točke 2,63 € in površina stanovanja v povezavi s številom uporabnikov ob upoštevanju primerne
površine iz točke 1.3.)
število članov gospodinjstva
1-člansko
2-člansko
3-člansko

tudi:

40 % vrednosti
primernega stanov.
15.149 €
18.515 €
23.565 €

Do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni

– žrtve nasilja v družini, ki imajo bivališče v Občini
Bovec in začasno bivajo v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč
žrtvam kaznivih dejanj iz območja Občine Bovec,
– invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede
na kraj stalnega bivališča, če imajo v Občini Bovec možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge
osebe in zdravstvene storitve,
– najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih
o podržavljenju (prejšnji imetniki stanovanjske pravice,

število članov gospodinjstva
4-člansko
5-člansko
6-člansko

40 % vrednosti
primernega stanov.
27.604 €
31.981 €
35.347 €

če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja),
– državljani držav članic EU, ki imajo dovoljenje za
stalno bivanje in njihova država izpolnjuje pogoj vzajemnosti, kot je določeno v 160. členu Stanovanjskega
zakona,
– osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva pridobile dovoljenje za stalno bivanje po Zakonu
o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I, 44/97, 50/98 – odl. US
in 14/99 – odl. US – pop.), Zakonu o urejanju statusa
državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v RS
(Uradni list RS, št. 76/10 – uradno prečiščeno besedilo) ali Zakonu o začasnem zatočišču (Uradni list RS,
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št. 20/97, 94/00 – odl. US, 67/02, 2/04 – ZPNNVSM in
65/05 – ZZZRO), če izpolnjujejo ostale splošne pogoje
za upravičenost do pridobitev neprofitnega stanovanja
v najem.
2.2. Dodatni pogoji
Najemodajalec določa v skladu s 4. členom Pravilnika poleg splošnih pogojev še dodatne pogoje glede
stalnosti bivanja v Občini Bovec, ki ga morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do točkovanja dobe
bivanja, in sicer:
stalno bivanje v Občini Bovec
nad 5 do 10 let
20 točk
nad 10 do 15 let
30 točk
nad 15 do 20 let
40 točk
nad 20 let
50 točk
Upošteva se število let dopolnjenih v letu razpisa.
V primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo.
3. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in
socialnih razmer prosilcev
Stanovanjske in socialno varstvene razmere prosilca bodo ocenjene in točkovane tako, kot je določeno
v Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.
V skladu s 6. členom Pravilnika se s tem razpisom
opredeli tudi prednostna kategorija prosilcev – to so
mlade družine z najmanj enim otrokom, kjer nobeden od
staršev ni starejši od 35 let. Prosilec, ki izpolnjuje kriterij
mlade družine, prejme dodatnih 50 točk.
4. Prednost pri dodelitvi
V primeru, da več prosilcev doseže enako število
točk glede na oceno stanovanjskih, socialnih in drugih
razmer, se vrstni red med temi upravičenci določa po
naslednjih prioritetah:
– prosilci z daljšo dobo bivanja v Občini Bovec,
– prosilci z večjim številom otrok,
– nižji ugotovljeni dohodki na člana gospodinjstva.
5. Varščina
Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja potrebna za vzpostavitev
stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne
rabe stanovanja. Višina varščine znaša eno mesečno
najemnino za stanovanje, ki se dodeljuje v najem. Varščina se vrne ali poračuna ob prenehanju najemnega
razmerja.
Varščino so zavezani plačati upravičenci, katerih
dohodek presega mejo določeno v 9. členu pravilnika
(upravičenci po listi B), pred oddajo stanovanja v najem.
Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se opredelijo v odločbi in najemni pogodbi.
6. Razpisni postopek
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev
neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo na
obrazcu A ali B (odvisno od dohodka gospodinjstva), ki
bo na voljo od 18. 11. 2016 do vključno 19. 12. 2016,
v sprejemni pisarni Občine Bovec, vsak delovni dan
od 8. do 15. ure. Obrazec vloge bo na voljo tudi na spletni strani Občine Bovec: http://obcina.bovec.si.
Vloge s prilogami lahko prosilci oddajo v sprejemni
pisarni Občine Bovec ali pa jih pošljejo priporočeno po
pošti na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev
8, 5230 Bovec, s pripisom: »Javni razpis – neprofitna
stanovanja-ne odpiraj«.
Rok za oddajo vlog je vključno 19. 12. 2016.
Ob oddaji vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v višini 4,54 € za vlogo in 18,12 € za izdajo odločbe
po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni
list RS, št. 106/10 – UPB5). Upravna taksa v skupnem
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znesku 22,66 € se plača z gotovino v sprejemni pisarni ali se nakaže na račun z nazivom: Upravne takse
Občine Bovec, št.: SI56 0120 6406 0309 109, sklic:
SI11 75051-7111002.
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je najkasneje
do izteka razpisnega roka oddana osebno v glavni pisarni Občine Bovec ali oddana po pošti s priporočeno
pošiljko.
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan,
da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene
in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo
s sklepom zavržene.
K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem
morajo prosilci priložiti naslednje listine, navedene pod
tč. 1, 2, 3 in 5, pod tč. 4, če razpolagajo z neobdavčljivimi prihodki, druge listine pa, če na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke:
1. izpolnjen obrazec vloge za dodelitev neprofitnih
stanovanj v najem z opisom stanovanjskih in socialno-zdravstvenih razmer,
2. izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih
družinskih članov (s podpisi vseh družinskih članov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov) in izjavo, s katero
prosilec in drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri upravljavcih
zbirk podatkov,
3. potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva
v letu 2015 (osebni dohodek, pokojnina, preživnina,
dohodek iz dela prek Študentskega servisa, invalidnina
itd.) z navedbo dobe zaposlitve. Kot dohodek se ne šteje dodatek za pomoč in postrežbo in drugi prejemki za
nego in pomoč, otroški dodatek, dodatek za nego otroka, štipendije, dohodki od občasnega dela invalidov, ki
so vključeni v institucionalno varstvo ...,
4. izjava o morebitnih neobdavčljivih dohodkih in
prejemkih ter nazivih njihovih izplačevalcev za leto 2015,
5. dokazilo o vseh izplačanih neto plačah v letu
2016, če v letu 2015 ni imel dohodkov iz delovnega
razmerja,
6. potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje),
7. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: najemna ali podnajemna pogodba, dokazilo o bivanju pri
starših ali sorodnikih, dokazilo o lastništvu stanovanja ...,
8. dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vozička ali o vezanosti na trajno pomoč druge osebe, v kolikor gre za invalida po tretjem odstavku
3. člena Pravilnika,
9. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 110 točkami (točkovalni zapisnik ali opis
kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane instalacije ipd.) in eventualna utesnjenost z opisom posameznih prostorov in navedbo površin,
10. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši
od 15 let,
11. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja
otroka (samohranilec) – potrdilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz
preživninskega sklada,
12. drugo dokumentacijo, s katero se izkazuje socialno zdravstvene razmere,
13. izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je
prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje,
14. kopijo poročnega lista oziroma overjeno izjavo
o obstoju zunajzakonske skupnosti (obrazec),
15. zdravniško potrdilo o nosečnosti,
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16. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu ...).
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo
biti starejša od 30 dni od objave razpisa.
Potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobila
občinska uprava neposredno od pristojnega državnega
organa.
Listine, priložene k vlogi, se zadrži in se jih po izteku
razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.
Z dnem pravnomočnosti nove prednostne liste po tem razpisu preneha veljati prednostna lista A št. 35200-01/2016-7, objavljena dne 29. 7. 2016
v Uradnem listu RS, št. 52/16.
7. Splošne določbe
Strokovna služba Občine Bovec bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje
stanovanjske razmere prosilcev.
Komisija, ki jo imenuje župan (v nadaljevanju: komisija), bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih
vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj in
dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih
organih in organizacijah ter posameznikih.
Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev
tudi ogleda. Če se v postopku ugotovi, da je prosilec
podal neresnične podatke, ni upravičen do dodelitve
neprofitnega stanovanja, njegova vloga se zavrne.
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci
razpisa uvrščeni na prednostno listo, in sicer po številu
zbranih točk. Seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili
na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj
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v najem, bo javno objavljen na enak način kot razpis
najpozneje v roku 6 mesecev po zaključku razpisa.
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev. Če se posamezni udeleženec razpisa ne strinja
z odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve
pritoži. Pritožbo naslovi na Občino Bovec. O pritožbi
odloči v roku 60 dni župan Občine Bovec. Odločitev
župana o pritožbi je dokončna.
Po rešitvi pritožb bo javno objavljen dokončen seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena stanovanja. Z uspelimi upravičenci bodo sklenjena najemna
razmerja za nedoločen čas z neprofitno najemnino.
Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno
primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz seznama
upravičencev.
Udeleženec razpisa je dolžan pisno javiti vsako
spremembo, ki se zgodi v času razpisa oziroma veljavnosti prednostne liste (npr. sprememba naslova, stanovanjskega statusa, števila članov gospodinjstva ...).
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo najemodajalec ponovno preveril, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega
stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki
vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in
prosilca črta iz seznama upravičencev.
Za vprašanja, ki niso določena s tem razpisom,
veljajo določila Stanovanjskega zakona in Pravilnika.
Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu
Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, v času uradnih
ur ali po tel. 05/38-41-901 ali 05/38-41-908.
Občina Bovec
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Javne dražbe
Ob-3395/16
Pošta Slovenije d.o.o. objavlja na podlagi 27. člena 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 Artiče, Artiče 48, v izmeri 47,10 m2, za izklicno ceno
20.700 EUR.
2. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Boštanj, Boštanj 28b, v izmeri 129,2 m2, za izklicno ceno
55.000 EUR.
3. Nezasedeni poslovni prostori Celje, Kosova
ulica 5, v izmeri 1.251,00 m2 skupne neto tlorisne površine (dve stavbi) in 2.567 m2 zemljišč (vključno s stavbnim
zemljiščem), za izklicno ceno 556.695 EUR.
4. Nezasedeni poslovni prostori pošte Dvor, v izmeri
121,2 m2, za izklicno ceno 78.700 EUR.
5. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Globoko, Globoko 5, v izmeri 67,60 m2, za izklicno ceno
30.500 EUR.
Predkupno pravico imajo solastniki objekta Krajevna skupnost Globoko, Prostovoljno gasilsko društvo
Globoko in Telekom Slovenije d.d. Prodajalec je dolžan
imetnikom predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine 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 Gradac, Gradac 98, v izmeri 92,00 m2, za izklicno ceno
32.960 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 uveljavlja predkupne pravice,
se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
7. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Kozje, Kozje 36, v izmeri 89,60 m2, za izklicno ceno
30.500 EUR.
8. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Lesično, Lesično 5, v izmeri 42,91 m2, za izklicno ceno
17.000 EUR.
9. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Leskovec pri Krškem, Ulica 11. novembra 4, v izmeri 106,2 m2,
za izklicno ceno 62.800 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 uveljavlja predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
10. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Pišece, Pišece 34, v izmeri 42,60 m2, za izklicno ceno
18.500 EUR.

Predkupno pravico imata solastnika objekta Občina
Brežice in Prostovoljno gasilsko društvo Pišece. Prodajalec je dolžan imetnikoma predkupne pravice ponuditi
odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se
morata upravičenca izjasniti v roku 30 dni. V primeru,
da imetnika predkupne pravice v tem roku ne uveljavljata predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
11. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Pristava pri Mestinju s pripadajočim zemljiščem, Pristava
pri Mestinju 28, v izmeri 74,58 m2, za izklicno ceno
33.000 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 najugodnejšim ponudnikom.
12. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Rimske Toplice, Rimske Toplice, Ulica XIV. divizije 8, v izmeri
54,04 m2, za izklicno ceno 36.230 EUR.
Predkupno pravico ima solastnik objekta Občina
Laško. 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 najugodnejšim ponudnikom.
13. Zasedeni bivši poslovni prostori pošte Stopiče, Stopiče 3a, v izmeri 56,80 m2, za izklicno ceno
26.000 EUR.
Predkupno pravico imajo solastniki objekta Krajevna skupnost Stopiče, Prostovoljno gasilsko društvo Stopiče in Mestna občina Novo mesto. Prodajalec je dolžan
imetnikom predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine 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 Tabor, Tabor 21, v izmeri 52,40 m2, za izklicno ceno
40.000 EUR.
Predkupno pravico ima solastnik objekta Občina
Tabor. 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 najugodnejšim ponudnikom.
15. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Vinica pri Črnomlju, v izmeri 68,20 m2, za izklicno ceno
29.580 EUR.
16. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Col,
Col 78, v izmeri 70,27 m2, za izklicno ceno 32.850 EUR.
17. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Črni
vrh, Črni vrh 82, v izmeri 45,00 m2, za izklicno ceno
23.900 EUR.
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18. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Hruševje, Hruševje 88, v izmeri 44,70 m2, za izklicno ceno
18.000 EUR.
19. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Košana, Doljna Košana 48, v izmeri 90,00 m2, za izklicno
ceno 39.000 EUR.
20. Nezasedena garaža Materija Materija 18, v izmeri 20,70 m2, za izklicno ceno 5.000 EUR.
21. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Planina pri Rakeku, Planina pri Rakeku 111, v izmeri
56,90 m2, za izklicno ceno 22.000 EUR.
22. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Podbrdo, Podbrdo 33a, v izmeri 86,00 m2, za izklicno ceno
32.400 EUR.
23. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Portorož Bernardin, Bernardinska reber 2, v izmeri 59,80 m2,
za izklicno ceno 86.710 EUR.
24. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Spodnja Idrija, Slovenska cesta 13, v izmeri 89,70 m2, za
izklicno ceno 77.100 EUR.
25. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Vremski Britof, Vremski Britof 24, v izmeri 78,00 m2, za izklicno ceno 38.800 EUR.
26. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Dob
pri Domžalah, Ulica 7. avgusta 9, v izmeri 98,43 m2, za
izklicno ceno 71.000 EUR.
27. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Dol
pri Hrastniku, Trg borcev NOB 13, v izmeri 60,10 m2, za
izklicno ceno 26.000 EUR.
28. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Domžale – Vir, Šaranovičeva ulica 25a, v izmeri 51,10 m2, za
izklicno ceno 59.800 EUR.
29. Nezasedeni poslovni prostori Hrastnik – stara
pošta, Cesta 1. maja 56, v izmeri 94,80 m2, za izklicno
ceno 30.000 EUR.
30. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Križe,
Cesta kokrškega odreda 4, v izmeri 120,3 m2, za izklicno
ceno 68.300 EUR.
Predkupno pravico imajo solastniki objekta Občina Tržič, Ema Berden, Tadeja Pucelj in Marko Pohlin.
Prodajalec je dolžan imetnikom 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 imetniki predkupne pravice v tem roku ne uveljavlja predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
31. Nezasedeni poslovni prostor Ljubljana, Rimska
ulica 28, v izmeri 82,6 m2, za izklicno ceno 154.000 EUR.
32. Nezasedeni poslovni prostori Ljubljana Tržaška cesta 68a (drugo in tretje nadstropje), v izmeri
479,97 m2, za izklicno ceno 296.000 EUR.
Funkcionalno zemljišče ob objektu ni predmet prodaje.
33. Nezasedeni bivši poslovni prostori bivše pošte
Osilnica, Osilnica 11a, v izmeri 48,40 m2, za izklicno
ceno 21.400 EUR.
34. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Polšnik, Polšnik 25b, v izmeri 92,70 m2, za izklicno ceno
30.400 EUR.
35. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte
Vače, Vače 28a, v izmeri 76,70 m2, za izklicno ceno
31.000 EUR.
36. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Zagradec, Fužina 11, v izmeri 79,60 m2, za izklicno ceno
33.500 EUR.
37. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Cirkovce, Cirkovce 2b, v izmeri 125,29 m2, za izklicno ceno
57.800 EUR.
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38. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Hodoš, Hodoš 20c, v izmeri 117,05 m2, za izklicno ceno
44.500 EUR.
39. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Kobilje, Kobilje 42a, v izmeri 87,50 m2, za izklicno ceno
33.250 EUR.
40. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Mala
Nedelja, Mala Nedelja 2, v izmeri 181,20 m2, za izklicno
ceno 92.000 EUR.
41. Nezasedena garaža na pošti 2112 Maribor, Na
trati 3, v izmeri 18 m2, za izklicno ceno 4.600 EUR.
42. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Martijanci, Martijanci 71a, v izmeri 73,54 m2, za izklicno ceno
59.600 EUR.
Predkupno pravico ima solastnik objekta Župnijski
urad Martijanci. 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 predkupnih pravic v tem roku ne
uveljavlja predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
43. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Orehova vas, Orehova vas 26, v izmeri 38,21 m2, za izklicno
ceno 17.250 EUR.
Predkupno pravico ima solastnik objekta AMD Orehova vas. 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 predkupnih pravic v tem roku ne
uveljavlja predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
44. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Podgorje pri Slovenj Gradcu, Podgorje 35, v izmeri 36,92 m2,
za izklicno ceno 17.721 EUR.
Predkupno pravico imata Telekom Slovenije d.d.
in Mestna občina Slovenj Gradec. 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 imetnika predkupnih
pravic v tem roku ne uveljavljata predkupne pravice, se
sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
45. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Podlehnik, Podlehnik 8, v izmeri 80,48 m2, za izklicno ceno
40.000 EUR.
46. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Sladki
vrh, Sladki vrh 3a, v izmeri 42,81 m2, za izklicno ceno
25.000 EUR.
Predkupno pravico ima najemnik Hamond trgovina,
storitve in gradbeništvo d.o.o. 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 predkupnih pravic
v tem roku ne uveljavlja predkupne pravice, se sklene
pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
47. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte
Šmartno na Pohorju, Šmartno na Pohorju 19, v izmeri
56,74 m2, za izklicno ceno 38.252 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 predkupnih pravic v tem roku ne
uveljavlja predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom.
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48. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Trbonje, Trbonje 46, v izmeri 31,79 m2, za izklicno ceno
18.200 EUR.
49. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Zgornji
Leskovec, Zgornji Leskovec 10h, v izmeri 84,05 m2, za
izklicno ceno 48.720 EUR.
50. Nezasedeno stanovanje Ormož, Poštna ulica 2,
v izmeri 43,41 m2, za izklicno ceno 19.800 EUR.
51. Zasedeno stanovanje Pristava pri Mestinju, Pristava pri Mestinju 28, v izmeri 65,40 m2, za izklicno ceno
15.600 EUR.
Pravila javne dražbe:
– javna dražba bo v dvorani Pošte Slovenije, d.o.o.,
v Mariboru, Slomškov trg 10, III. nadstropje, v sredo,
30. 11. 2016, ob 12. uri;
– javna dražba bo ustna, vodi jo voditelj dražbe. Znesek vsakega višanja na dražbi je najmanj 200,00 EUR,
če izklicna cena za nepremičnino ne presega 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 varščino v višini 10 % izklicne cene nepremičnine na TRR
Pošte Slovenije, d.o.o. št. 90672-0000040025 pri Poštni
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 nepremičnine še predpisan davek;
– na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.
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 ponudi
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 uveljavljanju predkupne pravice, oziroma 10 dni po poteku 30 dnevnega roka
za uveljavitev predkupne pravice.
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 prodajalec zadrži varščino.
Kontaktne osebe za informacije in dogovore za ogled
nepremičnin:
– za nepremičnine 1 do 15 in 51, na tel. 03/424-36-03
Vladimir Guzej,
– za nepremičnine od 16 do 25, na tel. 05/666-66-20
Lilijana Jurinčič Smolnik,
– za nepremičnine od 26 do 36, na tel. 01/243-16-20
Mitja Kobal,
– za nepremičnine od 37 do 50, na tel. 02/449-27-15
Franc Kerenc.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 478-0004/2016-1

Ob-3412/16

Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica,
na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju dr-
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žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) in 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11) razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Občina Vuzenica, Mladinska 1,
2367 Vuzenica.
Prodaja se naslednja nepremičnina:
a) stanovanje na naslovu Sv. Primož na Pohorju 19B,
Vuzenica, stanovanje št. 1, ID znak 815-174-1, v velikosti
66,80 m2. Izklicna cena je 25.602,73 EUR + davek.
Izklicna cena zgoraj navedenega stanovanja je določena v cenitvenem poročilu sodno zapriseženega cenilca mag. Rajka Hovnika.
Plačilo kupnine: v enkratnem znesku 8 dni po podpisu pogodbe.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in
fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.
Ponudniki morajo pred začetkom javne dražbe predložiti naslednje dokumente:
– izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico ali
potni list (fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti
drugo pravno ali fizično osebo,
– originalno potrdilo o plačilu kavcije s priloženo
številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
II. Splošni pogoji sodelovanja:
1. Javna dražba za prodajo navedene nepremičnine bo 5. 12. 2016, ob 14. uri, v prostornih sejne sobe
Občine Vuzenica. Javna dražba se bo izvedla v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin. Izklicna cena
oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Najnižji
znesek višanja je 200 EUR. V primeru, da nobeden od
udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred
tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je
bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, predsednik komisije za vodenje in nadzor postopka prodaje
stvarnega premoženja Občine Vuzenica ugotovi, komu
in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan, in
kupca pozove k podpisu pogodbe.
Vsak ponudnik mora pred začetkom javne dražbe
položiti kavcijo v višini 10 % izklicne cene nepremičnine.
Plačana kavcija bo najugodnejšemu ponudniku vračunana v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena
v roku 8 dni po javni dražbi. Potrdilo o plačani kavciji v višini 10 % izklicne cene posamezne nepremičnine se nakaže na transakcijski račun Občine Vuzenica
št.: 01341-0100011132 UJP Slovenska Bistrica, z navedbo »kavcija za javno dražbo«.
2. Kupoprodajna pogodba bo s kupcem sklenjena
v 8 dneh po javni dražbi in po pridobitvi izjav predkupnih
upravičencev. Plačilo kupnine v roku določenem pod
točko I. je bistvena sestavina pravnega posla.
3. Overitev pogodbe ter druge stroške v zvezi z nakupom in prenosom lastništva plača kupec.
4. Prodajalec si pridružuje pravico, da z nobenim od
dražiteljev ne sklene pogodbe kljub uspeli javni dražbi.
Komisija za vodenje in nadzor postopka javne dražbe,
lahko, v soglasju s predstojnikom, ustavi postopek javne
dražbe do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
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5. Če dražitelj ne sklene pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec
zadrži njegovo kavcijo.
6. Etažni lastniki v večstanovanjski hiši Sv. Primož na
Pohorju 19B, Vuzenica, imajo v skladu s 124. in 66. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02,
91/13) pri odkupu stanovanja predkupno pravico, ki jo
bodo lahko na podlagi 508. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07, uradno prečiščeno besedilo
– UPB 1) uveljavljali v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila Občine Vuzenica o višini izdražene cene.
III. Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije:
Občina Vuzenica, Občinska uprava, Mladinska ulica 1,
2367 Vuzenica (Timotej Pečoler, tel. 02/87-91-224,
v času uradnih ur).
Občina Vuzenica
Št. 478-0006/2016-1

Ob-3413/16

Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11) razpisuje
javno dražbo
za prodajo nezazidanih stavbnih zemljišč
1. Naziv in sedež prodajalca:
Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica
Agrarna skupnost Vuzenica, Pod gradom 26, 2367
Vuzenica.
2. Predmet javne dražbe:
a. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 392/75
k.o. Vuzenica v izmeri 964 m2, predvideno za stanovanjsko gradnjo. Lastništvo: 21/39 Občina Vuzenica, 18/39
Agrarna skupnost Vuzenica
b. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 392/76
k.o. Vuzenica v izmeri 769 m2, predvideno za stanovanjsko gradnjo. Lastništvo: 21/39 Občina Vuzenica, 18/39
Agrarna skupnost Vuzenica
c. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 392/77
k.o. Vuzenica v izmeri 827 m2, predvideno za stanovanjsko gradnjo. Lastništvo: 21/39 Občina Vuzenica, 18/39
Agrarna skupnost Vuzenica
d. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 392/78
k.o. Vuzenica v izmeri 706 m2, predvideno za stanovanjsko gradnjo. Lastništvo: 21/39 Občina Vuzenica, 18/39
Agrarna skupnost Vuzenica
e. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 392/79
k.o. Vuzenica v izmeri 929 m2, predvideno za stanovanjsko gradnjo. Lastništvo: 21/39 Občina Vuzenica, 18/39
Agrarna skupnost Vuzenica
f. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 391/49
k.o. Vuzenica v izmeri 1156 m2, predvideno za stanovanjsko gradnjo. Lastništvo: 21/39 Občina Vuzenica,
18/39 Agrarna skupnost Vuzenica
g. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 391/46
k.o. Vuzenica v izmeri 988 m2, predvideno za stanovanjsko gradnjo. Lastništvo: 21/39 Občina Vuzenica, 18/39
Agrarna skupnost Vuzenica
h. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 391/45
k.o. Vuzenica v izmeri 993 m2, predvideno za stanovanjsko gradnjo. Lastništvo: 21/39 Občina Vuzenica, 18/39
Agrarna skupnost Vuzenica. Na delu zemljišča poteka
kanal, kamor se iztekajo meteorne vode. Občina Vuzenica bo s pogodbo o ustanovitvi služnosti na zemljišču
obdržala pravico urejanja tega kanala.

3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicna cena prodaje nezazidanih stavbnih zemljišč
znaša:
a. Parc. št. 392/75 k.o. Vuzenica v izmeri 964 m2:
18.790,08 EUR
b. Parc. št. 392/76 k.o. Vuzenica v izmeri 769 m2:
14.995,50 EUR
c. Parc. št. 392/77 k.o. Vuzenica v izmeri 827 m2:
16.126,50 EUR
d. Parc. št. 392/78 k.o. Vuzenica v izmeri 706 m2:
13.767,00 EUR
e. Parc. št. 392/79 k.o. Vuzenica v izmeri 929 m2:
18.115,50 EUR
f. Parc. št. 391/49 k.o. Vuzenica v izmeri 1.156 m2:
22.542,00 EUR
g. Parc. št. 391/46 k.o. Vuzenica v izmeri 988 m2:
19.266,00 EUR
h. Parc. št. 391/45 k.o. Vuzenica v izmeri 993 m2:
17.377,50 EUR.
Dosežena cena že vsebuje davek, ne glede na to,
ali se bo obračunal DDV ali davek na promet z nepremičninami. Občina Vuzenica je davčni zavezanec.
Najnižji znesek višanja izklicne cene za vsa nezazidana stavbna zemljišča je 200,00 EUR.
4. Rok sklenitve pogodbe: prodajna pogodba mora
biti sklenjena v 8 dneh po opravljeni javni dražbi.
5. Način in rok plačila kupnine
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino
v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, na transakcijski račun
prodajalca.
Če kupnina ni v celoti plačana v dogovorjenem roku
oziroma pogodba ni sklenjena v določenem roku, prodajalec odstopi od pogodbe in zadrži varščino.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice
(overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo in drugo),
plača kupec.
6. Prehod posesti in lastništva: posest in lastništvo
na nezazidanem stavbnem zemljišču preide na kupca
po plačilu celotne kupnine in stroškov, ki izhajajo iz prodajne pogodbe.
7. Višina varščine
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10 % izklicne cene nepremičnine. Kavcijo je
treba nakazati na transakcijski račun Občine Vuzenica,
št.: 01341-0100011132 UJP Slovenska Bistrica.
Dražitelj, ki plača kavcijo za najvišje ocenjeno zemljišče, lahko draži tudi ostala zemljišča, kupi pa lahko
toliko zemljišč, kolikor je vplačal kavcij.
Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
dražbi ne uspejo, varščina vrne v roku 15 dni brez obresti, uspešnemu dražitelju pa bo vračunana v kupnino.
8. Informacije in ogled
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 02/87-91-222.
Podrobnejše informacije v zvezi s pogoji javne dražbe lahko dobite na tel. 02/87-91-222.
9. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in
fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico ali
potni list (fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti
drugo pravno ali fizično osebo,
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– originalno potrdilo o plačilu kavcije s priloženo
številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 9. točke, bodo po sklepu komisije,
ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
10. Pravila javne dražbe
Javna dražba bo izvedena v skladu z Uredbo
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Pravila javne dražbe:
– najnižji znesek višanja je 200,00 €,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva nosi
kupec,
– davek (DDV) je vključen v doseženo ceno (Občina Vuzenica je davčni zavezanec),
– javno dražbo bo izvajala Komisija za vodenje javne dražbe imenovana s strani župana,
– komisija iz prejšnje alinee lahko začeti postopek
s soglasjem predstojnika ustavi do sklenitve pravnega
posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne
plačana varščina in izkazani stroški.
11. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna
dražba bo potekala dne 5. 12. 2016 ob 14.30, v sejni
sobi Občine Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica.
12. Dodatna pojasnila: vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo na tel. 02/87-91-222.
Občina Vuzenica
Št. 478-0005/2016-1

Ob-3414/16

Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/10) in 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11) razpisuje
javno dražbo
za prodajo nezazidanih stavbnih zemljišč
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Vuzenica,
Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica.
2. Predmet javne dražbe:
a. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1379/24
k.o. Šentjanž nad Dravčami v izmeri 2.073 m2, predvidenega za proizvodno dejavnost in skladiščenje na
območju Industrijsko obrtne cone Vuzenica.
b. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1379/26
k.o. Šentjanž nad Dravčami v izmeri 1.198 m2, predvidenega za proizvodno dejavnost in skladiščenje na
območju Industrijsko obrtne cone Vuzenica.
c. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1379/28
k.o. Šentjanž nad Dravčami v izmeri 1.570 m2, predvidenega za proizvodno dejavnost in skladiščenje na
območju Industrijsko obrtne cone Vuzenica.
d. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1379/29
k.o. Šentjanž nad Dravčami v izmeri 1.405 m2, predvidenega za proizvodno dejavnost in skladiščenje na
območju Industrijsko obrtne cone Vuzenica.
Kupec bo dolžan v roku enega leta zaprositi za
gradbeno dovoljenje za postavitev objekta na predmetnem zemljišču, ga v roku dveh let pridobiti ter v roku
5 let zgraditi objekt na predmetnem zemljišču. Roki iz
prejšnjega stavka so bistveni pogoj za veljavnost prodajne pogodbe.
V primeru, da kupec ne pridobi gradbenega dovoljenja in ne konča z gradnjo v predpisanem roku, je
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dolžan zemljišče vrniti prodajalcu v prvotnem stanju,
prodajalec pa mu vrne 50 % pogodbene cene (brez
DDV). Kupec je v tem primeru dolžan prodajalcu poravnati tudi vse stroške, ki bi jih je le-ta imel v postopku
vračanja zemljišča in vso morebitno škodo, ki bi s tem
nastala prodajalcu.
3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicna cena prodaje nezazidanih stavbnih zemljišč
znaša:
a. Parc. št. 1379/24 k.o. Šentjanž nad Dravčami
v izmeri 2.073 m2: 29.073,82 EUR
b. Parc. št. 1379/26 k.o. Šentjanž nad Dravčami
v izmeri 1.198 m2: 16.801,95 EUR
c. Parc. št. 1379/28 k.o. Šentjanž nad Dravčami
v izmeri 1.570 m2: 19.350,25 EUR
d. Parc. št. 1379/29 k.o. Šentjanž nad Dravčami
v izmeri 1.405 m2: 17.316,62 EUR.
Predpisane davčne dajatve niso vštete v izklicno
ceno.
Najnižji znesek višanja izklicne cene za vsa nezazidana stavbna zemljišča je 200,00 EUR.
4. Rok sklenitve pogodbe: prodajna pogodba mora
biti sklenjena v 8 dneh po opravljeni javni dražbi.
5. Način in rok plačila kupnine
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino
v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, na transakcijski račun
prodajalca.
Če kupnina ni v celoti plačana v dogovorjenem roku
oziroma pogodba ni sklenjena v določenem roku, prodajalec odstopi od pogodbe in zadrži varščino.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice
(overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi DDV, plača kupec.
6. Prehod posesti in lastništva: posest in lastništvo
na nezazidanem stavbnem zemljišču preide na kupca
po plačilu celotne kupnine in stroškov, ki izhajajo iz prodajne pogodbe.
7. Višina varščine
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10 % izklicne cene nepremičnine. Kavcijo je
treba nakazati na transakcijski račun Občine Vuzenica,
št.: 01341-0100011132 UJP Slovenska Bistrica.
Dražitelj, ki plača kavcijo za najvišje ocenjeno zemljišče, lahko draži tudi ostala zemljišča, kupi pa lahko
toliko zemljišč, kolikor je vplačal kavcij.
Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
dražbi ne uspejo, varščina vrne v roku 15 dni brez obresti, uspešnemu dražitelju pa bo vračunana v kupnino.
8. Informacije in ogled
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 02/87-91-222.
Podrobnejše informacije v zvezi s pogoji javne dražbe lahko dobite na tel. 02/87-91-222.
9. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in
fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico ali
potni list (fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti
drugo pravno ali fizično osebo,
– originalno potrdilo o plačilu kavcije s priloženo
številko računa za primer vračila kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
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Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 9. točke, bodo po sklepu komisije,
ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
10. Pravila javne dražbe
Javna dražba bo izvedena v skladu z Uredbo
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Pravila javne dražbe:
– najnižji znesek višanja je 200,00 €,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva nosi
kupec,
– davek (DDV) ni vključen v doseženo ceno,
– javno dražbo bo izvajala Komisija za vodenje javne dražbe imenovana s strani župana,
– komisija iz prejšnje alinee lahko začeti postopek
s soglasjem predstojnika ustavi do sklenitve pravnega
posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne
plačana varščina in izkazani stroški.
11. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna
dražba bo potekala dne 5. 12. 2016 ob 14.15, v sejni
sobi Občine Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica.
12. Dodatna pojasnila: vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo na tel. 02/87-91-222.
Občina Vuzenica
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Razpisi delovnih mest
Ob-3396/16
Nadzorni svet JKP Šentjur, d.o.o., Cesta Leona
Dobrotinška 18, 3230 Šentjur, na podlagi 515. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS,
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11,
32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) ter 6. in
8. točke Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo JKP Šentjur, javno komunalno podjetje d.o.o.
(z dne 24. 10. 2007, št. 316-1/2007) objavlja prosto
delovno mesto
direktorja
JKP Šentjur, d.o.o.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še
naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo tehnične, ekonomske ali pravne smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
– da ima organizacijske, strokovne in vodstvene
sposobnosti, je komunikativen, ima sposobnost pogajanja ter javnega nastopanja; med kandidati, ki izpolnjujejo
zahtevane pogoje, ima lahko prednost kandidat, ki ima
delovne izkušnje s področja komunalnih dejavnosti,
– da ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj
navedenih pogojev k prijavi priložiti še:
1. življenjepis,
2. dokazilo o državljanstvu RS,
3. program dela podjetja za 4-letno mandatno obdobje,
4. overjeno fotokopijo diplome,
5. dokazilo ali izjavo o opravljenem strokovnem izpitu z navedbo datuma opravljenega izpita in ustanove,
kjer je bil izpit opravljen,
»Skladno s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1,
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), mora kandidat, v kolikor
strokovnega izpita iz upravnega postopka še ni opravil,
v primeru izbora, le-tega opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.«,
6. dokazilo o delovnih izkušnjah na vodstvenih delovnih mestih iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih (obvezno navesti: obdobje,
v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih
je opravljal, kandidat naj natančno opiše kakšno vrsto
dela je opravljal, stopnjo zahtevnosti dela ter kakšen
naziv je imel),
7. izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 –
ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11,
91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US,
82/13, 55/15), da:
– ni član drugega organa vodenja ali nadzora te
družbe;

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma da
je v primeru obsodbe minilo pet let od pravnomočnosti
sodbe in dve leti od prestane kazni zapora;
– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, dokler traja prepoved;
– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe,
nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno
obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij,
o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po
pravnomočnosti sodbe;
– izjavo, da za namen tega postopka, organu, ki
objavlja javni razpis, dovoljuje pridobitev podatkov iz
druge, tretje, in četrte alineje 7. točke iz uradnih evidenc.
Direktor bo imenovan za mandatno dobo štirih let,
z možnostjo ponovnega imenovanja.
Delovno razmerje se sklepa za določen čas, s polnim delovnim časom.
Upoštevane bodo pravočasne ter popolne prijave
z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in programom oziroma vizijo razvoja javnega podjetja (vse
v slovenskem jeziku).
Kandidati pošljejo pisne prijave priporočeno v zaprti
ovojnici na naslov: JKP Šentjur, javno komunalno podjetje d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur,
s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za direktorja«.
Rok za prijavo je 15 dni in prične teči naslednji dan
po objavi razpisa.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku
30 dni po končanem izbirnem postopku.
Informacije o izvedbi javnega razpisa daje
ga. Pevec, tel. 03/747-16-33, vsak delovni dan med
8. in 10. uro.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
Nadzorni svet JKP Šentjur, d.o.o.
Št. 110-235/2016

Ob-3400/16

Svet zavoda Osnovne šole zbora odposlancev Kočevje, Trg zbora odposlancev 28, 1330 Kočevje, razpisuje na podlagi 48. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16
– ZOFVI-J) prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati splošne in posebne zakonske pogoje, skladno s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 –
popr., 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D,
47/15, 46/16 in 49/16; v nadaljevanju: ZOFVI).
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu za pridobitev izobrazbe druge stopnje,
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oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge
stopnje,
– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo
ravnatelja,
– izpolnjuje pogoje, določene s 94. členom, ki določa pogoje o izobrazbi za strokovne delavce na osnovni
šoli,
– izpolnjuje pogoje, določene s 100. členom ZOFVI,
ki govori o ustrezni pedagoški, pedagoško-andragoški
oziroma specialnopedagoški izobrazbi,
– imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj
v vzgoji in izobraževanju,
– naziv svetnik, svetovalec oziroma najmanj 5 let
naziv mentor.
Drugi pogoji, ki so zaželeni pri kandidatu, so:
– opravljen ravnateljski izpit (v kolikor ga nima, ga
mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata),
– nujne delovne izkušnje na področju dela z Romsko problematiko,
– kandidati morajo poleg splošnih pogojev imeti vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za
uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno
dobo 5 let. V kolikor bo izbran prijavljen kandidat, ki je
že zaposlen na šoli, bo sprejet za opravljanje funkcije
ravnatelja za mandatno dobo petih let, s tem da ohrani
že sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas.
Razpis bo objavljen dne 18. 11. 2016 v Uradnem
listu RS, z rokom prijave: 10 dni.
Predvideni začetek dela je 16. 4. 2017.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (dokazilo o izobrazbi, doseženem nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in
izobraževanju, dokazilo o izkušnjah pri delu z Romsko
problematiko, izpis dejstev iz kazenske evidence – potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat
ni v kazenskem postopku), kratek življenjepis ter program vodenja zavoda, pošljite v zaprti ovojnici z oznako
»Prijava na razpis ravnatelja« na naslov: Svet zavoda
OŠ Zbora odposlancev Kočevje, Trg zbora odposlancev
28, 1330 Kočevje, v roku 10 dni od dneva objave tega
razpisa.
Vloga bo šteta kot pravočasna, če bo oddana na
pošti s priporočeno pošiljko zadnji dan roka ali vročena
v tajništvo šole do 12. ure zadnjega dneva roka. Nepopolne vloge bodo izločene.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole
zbora odposlancev Kočevje
Ob-3403/16
Na podlagi sklepa Sveta šole z dne 8. 11. 2017 Svet
zavoda Osnovne šole Komen, Komen 61a, 6223 Komen, razpisuje delovno mesto
ravnatelja
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15;
v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 7. 2017.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ice se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa
s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici na naslov: Svet
zavoda Osnovne šole Komen, Komen 61a, 5223 Komen, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in predloži tudi kratek
življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Komen
Št. 450-5/2016-158

Ob-3404/16

Na podlagi sklepa 7. redne seje Svet zavoda Centra
Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, Ljubljana,
razpisuje delovno mesto
ravnatelj (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 47/15, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 46/16
in 49/16 – popr.).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za
čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi
na delovnem mestu ravnatelja.
Predvideni začetek dela je 1. 4. 2017. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (dokazila o izobrazbi, doseženem nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem
izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo iz evidenc sodišča,
da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite po pošti
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Centra Janeza Levca Ljubljana, Karlovška cesta 18, Ljub
ljana, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico«.
Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev k prijavi priložiti tudi program vodenja zavoda za
mandatno obdobje, prav tako naj priloži kratek življenjepis.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju
v zakonitem roku.
Svet zavoda Centra Janeza Levca Ljubljana
Ob-3411/16
Po sklepu št. 3 sestanka sveta OŠ Bojana Ilicha
Maribor z dne 10. 11. 2016 in Poslovniku sveta OŠ

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Bojana Ilicha Maribor, Svet zavoda OŠ Bojana Ilicha
Maribor, Mladinska ulica 13, 2000 Maribor, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15;
v nadaljevanju ZOFVI).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo 2. 4. 2017.
Delo na delovnem mestu ravnatelja 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 zaposlitvi za delovno mesto ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni
v kazenskem postopku) pošljite v osmih dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Bojana Ilicha Maribor, Mladinska ul. 13, 2000 Maribor, z oznako »Prijava
na razpis za ravnatelja«.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Bojana Ilicha Maribor
Št. 9000-3/2016

Ob-3417/16

Svet Centra za socialno delo Kamnik na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I 104/92, 8/96, 18/98 Odl. US:
U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in
57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 42/94 Odl. US: U-I-137/93-24, 1/99 – ZNIDC, 41/99,
60/99 Odl. US: U-I-273/98, 36/00 – ZPDZC, 54/00 –
ZUOPP, 26/01, 110/02 – ZIRD, 2/04 (7/04 – popr.), 36/04
– UPB1, 21/06 Odl. US: U-I-116/03-22, 105/06, 114/06
– ZUTPG, 3/07 – UPB2 (23/07 – popr., 41/07 – popr.),
122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10
– ZUPJS, 57/12, 39/16) in na podlagi 25., 26., 27., 28. člena Statuta Centra za socialno delo Kamnik ter sklepa
2. korespondenčne seje Sveta Centra za socialno delo
Kamnik, z dne 14. 11. 2016, razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž)
Centra za socialno delo Kamnik
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg
splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu s 56., 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu,
in sicer:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu, najmanj 5 let
delovnih izkušenj;
ali
višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na
področju socialnega varstva;

Št.

72 / 18. 11. 2016 /

Stran

2519

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju
s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno
izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz tretje alineje je lahko za direktorja imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje socialno varstvenega zavoda,
mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka
opravljanja nalog direktorja.
Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja
mandata.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandidati predložiti življenjepis.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili
o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od objave razpisa
na naslov: Svet Centra za socialno delo Kamnik, Usnjarska cesta 8, 1241 Kamnik, z oznako na ovojnici: »Razpis za direktorja – Ne odpiraj«. Kandidate se obvesti
o izbiri v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Svet Centra za socialno delo Kamnik
Ob-3423/16
Svet zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica, Lipnica 12, 4245 Kropa, na podlagi sklepa prve
redne seje Sveta zavoda OŠ Staneta Žagarja Lipnica
z dne 14. 11. 2016, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja –
ZOFVI (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, 47/15 in 46/16 – ZOFVI-L; v nadaljnjem
besedilu: ZOFVI).
Kandidat/-ka mora za imenovanje na prosto delovno mesto ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje, določene
z veljavnimi zakonskimi predpisi.
Dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev naj
kandidati/-ke priložijo pisni prijavi:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o pridobljenem nazivu (vsaj pet let mentor ali naziv svetovalec oziroma svetnik),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (neobvezno),
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence
Ministrstva za pravosodje,
– potrdilo krajevnega pristojnega okrajnega sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku,
– program vodenja zavoda in
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih
izkušenj v vzgoji in izobraževanju.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let. Za
čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi
na delovnem mestu ravnatelja.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas. Predvideni začetek dela je 1. 3.
2017.
Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Prijave pošljite s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica,
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Lipnica 12, 4245 Kropa; s pripisom »Za razpis ravnatelja/ravnateljice – Ne odpiraj«.
O izboru bodo kandidati/-ke obveščeni/-e v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica
Št. 323/2016

Ob-3424/16

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06
– ZJZP), 8. in 9. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej (Uradni list RS, št. 110/03
in 42/16) ter skladno s 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) Svet
javnega zavoda Slovenski šolski muzej, Plečnikov trg 1,
1000 Ljubljana, objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja
Slovenskega šolskega muzeja
Na razpisano delovno mesto se lahko prijavi kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki
v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ene
od strok, zastopanih v dejavnosti muzeja,
– vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju muzejske
dejavnosti,
– poznavanje področja dela muzeja,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika
in pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Za aktivno znanje slovenskega jezika se šteje, če
je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na
slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada,
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno
štiriletno šolo.
Izpolnjevanje pogoja aktivnega znanja svetovnega
jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o aktivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno,
srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru
študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev
ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini
v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega
jezika na dodiplomskem študiju.
Izpolnjevanje pogoja pasivne ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem
izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji

(šola tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem
srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe),
iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz
svetovnega jezika uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.
Prijavi mora kandidat priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– Europass življenjepis,
– načrt razvoja in delovanja zavoda za mandatno
obdobje,
– dokazila o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe,
– dokazila o izpolnjevanju pogoja zahtevanih delovnih izkušenj,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje pogoja zahtevanih delovnih izkušenj pri
podobnih vodstvenih delih,
– izjavo, da obvlada aktivno raven slovenskega jezika,
– izjavo o aktivnem znanju najmanj enega svetovnega jezika, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo
znanje pridobljeno,
– izjavo o pasivnem znanju najmanj enega svetovnega jezika, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo
znanje pridobljeno,
– izjavo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev oziroma ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidat lahko poda izjavo, da za namen tega
postopka dovoljuje pridobitev podatkov o izpolnjevanju
pogojev iz uradnih evidenc. Če te izjave ne poda, mora
prijavi sam predložiti ustrezna dokazila.
Šteje se, da je vloga popolna, če vsebuje vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo
petih let in bo z njim za čas trajanja mandata sklenjena
pogodba o zaposlitvi za določen čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj
kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj
– javni razpis za direktorja SŠM«, na naslov: Slovenski
šolski muzej, Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana.
Rok za prijavo je 10 dni od objave javnega razpisa,
torej do 28. 11. 2016. Prijava se šteje za pravočasno, če
je vložena zadnji dan roka priporočeno po pošti.
V postopku izbire bodo upoštevane samo pravočasne in popolne vloge kandidatov.
Kandidati naj v vlogi sporočijo elektronski naslov
za namen obveščanja v zvezi z razpisnim postopkom.
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko kandidati dobijo na tel. +386(0)1251-30-24 oziroma na elektronskem naslovu: solski.muzej@guest.arnes.si.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za moške in ženske.
Razpis velja od 18. 11. 2016 do 28. 11. 2016.
Svet Slovenskega šolskega muzeja
Ob-3425/16
Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih
in na podlagi 38. člena Statuta Zdravstvenega doma
dr. Adolfa Drolca Maribor, objavlja Zdravstveni dom
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dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor,
razpis za delovno mesto
zdravnik specialist V/VI – m/ž –
predstojnik organizacijske enote Varstvo žensk,
za mandatno dobo 4 let,
z možnostjo ponovnega imenovanja
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba zdravstvene smeri –
zdravnik;
– specializacija iz ginekologije in porodništva;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje urejevalnikov besedil, preglednic, internet, e-pošta).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba;
– program dela in razvoja organizacijske enote.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravne
in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
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Druge objave
Ob-3429/16
Obvestilo
o objavi Javnega poziva za sofinanciranje državne
javne službe muzejev v pooblaščenem muzeju,
ki jo bo v letu 2017 sofinancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
(programski poziv, oznaka JPP – POM2017)
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni poziv za sofinanciranje državne
javne službe muzejev v pooblaščenem muzeju, ki jo bo
v letu 2017 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (programski poziv, oznaka
JPP – POM2017).
Predmet poziva je sofinanciranje programa, ki
obsega izvajanje državne javne službe v letu 2017
v pooblaščenem muzeju.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za poziv, je 30.000,00 evrov.
Razpis bo trajal od 18. 11. do 17. 12. 2016.
Besedilo javnega poziva bo 18. 11. 2016 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo: http://www.
mk.gov.si/si/javne_objave/javni_pozivi/
Ministrstvo za kulturo
Ob-3390/16
Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 39SUB-EVOB16
Nepovratne finančne spodbude občanom
za električna vozila
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja,
da je Javni poziv 39SUB-EVOB16 Nepovratne finančne
spodbude občanom za električna vozila (Uradni list RS,
št. 15/16) zaključen.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 700-63/2016

Ob-3416/16

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13 in 17/15)
Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv
okrajnim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev šestih
okrajnih sodnikov na Višje sodišče v Ljubljani, za delo na:
– kazenskem oddelku dva okrajna sodnika,
– civilnem oddelku dva okrajna sodnika in
– gospodarskem oddelku dva okrajna sodnika.
Predvideni čas dodelitve je dve leti.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave
poziva v Uradnem listu RS na naslov: Ministrstvo za
pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-3391/16
Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega
odstavka 146.c člena in prvega odstavka 146.d 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, 38/14, 37/15, 56/15,
102/15, 30/16 in 42/16; v nadaljevanju: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12,
98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada,
št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani http://www.
ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf), na podlagi programa
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada,
sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za
leto 2016, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije
s sklepom številka 47602-1/2016/4 z dne 5. 1. 2016 in
na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada
za podnebne spremembe v letu 2016 (Uradni list RS,
št. 7/16) ter Aneksa št. 1 k Pogodbi št. 2550-16-311000
o izvajanju ukrepov Programa porabe sredstev Sklada
za podnebne spremembe v letu 2016 z dne 19. 8. 2016,
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju:
Eko sklad) objavlja
javni poziv 44SUB-EVPOL16
Nepovratne finančne spodbude občinam
za polnilne postaje za električna vozila
v zavarovanih območjih narave
in območjih Natura 2000
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne
spodbude za vzpostavitev infrastrukture (novih polnilnih
postaj) za električna vozila, namenjenih za spodbujanje
električne mobilnosti kot pomembnega elementa trajnostne mobilnosti v zavarovanih območjih narave in
območjih Natura 2000.
Namen je spodbuditi trajnostno mobilnost prebivalcev in zaposlenih ter urediti ustrezno infrastrukturo za
obisk teh območij. S tem bomo dolgoročno pripomogli
k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, k izboljšanju
kakovosti zraka, k okolju, prijaznemu obisku teh območij
in posledično k ohranjanju narave. Hkrati bo zagotovljena pokritost zavarovanih in varovanih območij oziroma
območij ohranjanja narave z infrastrukturo polnilnih postaj za električna vozila, kar bo eden od temeljev za
nadaljnji razvoj trajnostne mobilnosti.
Občina vlagateljica, ki ima delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma delež ozemlja na zavarovanih
območjih, lahko pridobi pravico do nepovratne finančne
spodbude za nakup novih polnilnih postaj. Nova polnilna
postaja pomeni polnilno postajo, ki je kupljena s strani
občine vlagateljice kot prve lastnice, in sicer po oddaji
vloge na javni poziv. Ob oddaji vloge polnilna postaja, ki
je predmet nepovratne finančne spodbude, še ne sme
biti kupljena.
Nepovratne finančne spodbude bodo dodeljene za
polnilne postaje, za katere so izpolnjeni vsi spodaj navedeni tehnični pogoji:
– vodoodporno (IP53), antivandalsko ohišje;
– AC polnilna postaja z vsaj 1 x 7-polno vtičnico
(IEC 62196, Type2, Mode 3) in vsaj eno šuko vtičnico
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s skupno močjo do 22 kW in/ali DC kombinirana polnilna
postaja CCS + ChaDemo s skupno močjo do 22 kW;
– polnilna postaja naj ne zaklepa vtikača kabla v postaji med polnjenjem;
– ročni, uporabniku dosegljivi »reset« (ponastavitev) polnilne postaje v primeru izpada;
– delovanje po principu priključi in polni brez identifikacije;
– možnost kasnejše nadgradnje postaje s števcem
porabe ter sistemom za plačevanje s plačilnimi karticami, telefonskim plačevanjem ali drugim ustreznim načinom plačila polnjenja.
2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne
spodbude ter priznani stroški naložbe
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih
spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe
v letu 2016.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 500.000,00 EUR.
b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do
100 % vrednosti cene za posamezno polnilno postajo,
ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot 3.000,00 EUR
za posamezno AC polnilno postajo oziroma ne več kot
5.000 EUR za posamezno DC polnilno postajo.
c) priznani stroški naložbe
Priznani stroški naložbe vključujejo strošek nakupa nove polnilne postaje brez DDV. Priznani stroški ne
vključujejo stroškov ukrepov, ki jih mora zagotoviti občina vlagateljica, kot na primer:
– priključnega merilnega mesta, ob pogoju, da nimajo obstoječega priključnega mesta;
– parkirnih prostorov za polnjenje vozil;
– ustreznih talnih označb, vključno s prometnim
znakom.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem
pozivu
Na javnem pozivu lahko kandidirajo občine, ki imajo
delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma delež
ozemlja na zavarovanih območjih (Triglavski narodni
park, regijski in krajinski parki), kar bo Eko sklad preveril
v uradni evidenci Atlas okolja (http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso), in ki
s polnilnimi postajami, sofinanciranimi na podlagi tega
javnega poziva, upravljajo same ali jih pogodbeno oddajo v komercialni najem upravljavcu zavarovanega območja (občine vlagateljice).
Polnilna postaja mora biti postavljena na območju
občine vlagateljice.
Občine vlagateljice morajo zagotoviti pogoje za
vzpostavitev polnilne postaje za električna vozila, in sicer:
– izgradnjo priključno merilnega mesta, ob pogoju,
da nimajo obstoječega priključnega mesta;
– dva parkirna prostora za polnjenje dveh vozil
hkrati;
– ustrezno talno označbo, vključno s prometnim
znakom.
Če občine vlagateljice pogojev iz prejšnjega odstavka ne bodo zagotovile, niso upravičene do sofinanciranja po tem javnem pozivu.
4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na
javnem pozivu
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne
spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega
javnega poziva.
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Vloga je popolna, ko občina vlagateljica predloži
v celoti izpolnjen obrazec Vloga 44SUB-EVPOL16 in
obvezne priloge:
– predračun/ponudbo za nakup polnilne postaje;
– podatke proizvajalca polnilne postaje, iz katerih
so jasno razvidni zahtevani tehnični podatki o polnilni
postaji, ki so lahko vključeni v predračun/ponudbo ali
podani ločeno v specifikaciji;
– sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma
odločitev o oddaji javnega naročila za nakup polnilnih
postaj, ki so predmet vloge, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja javno naročanje.
b) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi
veljavnimi predpisi.
c) kandidiranje za nakup več polnilnih postaj
Občina vlagateljica lahko z eno vlogo kandidira za
nakup več polnilnih postaj, ki so predmet tega javnega
poziva.
d) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet
nepovratne finančne spodbude
Polnilne postaje, za katero je bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu, ni
dovoljeno odstraniti ali odtujiti najmanj 8 let po izplačilu
nepovratne finančne spodbude. Če se ugotovi, da polnilna postaja ne deluje več ali da je bila odtujena pred
potekom osmih let po izplačilu nepovratne finančne
spodbude, mora občina vlagateljica prejeta sredstva
vrniti Eko skladu z zakonskimi zamudnimi obrestmi in
v naslednjih 10 letih od dneva kršitve ne more zaprositi
za nepovratno finančno spodbudo. Čas od nastanka
neoperativnosti polnilne postaje zaradi višje sile do dne
ponovne operativnosti polnilne postaje se ne všteva
v osemletno obdobje prepovedi odtujitve. Pri tem mora
biti občina vlagateljica ves čas lastnica polnilne postaje.
e) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za nakup polnilne postaje že dodeljena
spodbuda dobaviteljev električne energije, toplote, plina
ter tekočih in trdnih goriv po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).
f) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne
spodbude
Občina vlagateljica je poleg nepovratne finančne
spodbude po tem javnem pozivu upravičena pridobiti
tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje
okoljskih naložb, namenjenem občinam. Pri tem mora
naložba izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Občina vlagateljica mora za
pridobitev kredita izpolniti in predložiti ustrezne obrazce,
ki so na voljo na spletni strani Eko sklada.
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci
sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo občine
vlagateljice natisnejo same, je enakovredna tiskanim
obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko občine vlagateljice naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni
telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti.
Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo tudi
s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s.,
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov:
ekosklad@ekosklad.si.
Za informacije o javnem pozivu lahko občine vlagateljice pokličejo na tel. 01/241-48-20, vsak ponedeljek,
sredo in petek med 13. in 14.30.
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6. Rok in način prijave
Občine vlagateljice se lahko prijavijo na javni poziv
od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije
dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina vlagateljica vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po
pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude občini vlagateljici se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13;
v nadaljevanju: ZUP), če ZVO-1 ne določa drugače.
Občina vlagateljica lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za novo naložbo, s katero bo
izveden nakup ene ali več polnilnih postaj. Občina vlagateljica pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih
sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega reda
prispetja popolne vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo in 14/15 – ZUUJFO, 84/15 ZZeIP-J in
32/16) ne plačuje.
8. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na
podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo,
s katero je bila občini vlagateljici dodeljena pravica do
nepovratne finančne spodbude.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 9 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne
spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo
občini vlagateljici.
V primeru objektivnih razlogov se rok za zaključek
naložbe lahko podaljša. V primeru zamude roka za zaključek naložbe pogoji za izplačilo nepovratne finančne
spodbude niso izpolnjeni.
Datum izdaje računa/-ov, iz katerega/-ih nedvoumno izhaja, da je polnilna postaja kupljena, se šteje za
datum zaključka naložbe, če iz podatkov na računu/-ih
oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji o zaključku naložbe, ne izhaja
drugače.
c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora občina
vlagateljica predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku
roka za zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno
vsebovati:
– podpisano pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude s strani občine vlagateljice;
– kopijo pravnomočne odločitve o oddaji javnega
naročila za nakup polnilne postaje (na primer sklep o oddaji javnega naročila, za javna naročila male vrednosti
naročilnica ipd.);
– kopijo računa za nakup polnilne postaje;
– dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje;
– fotografijo ustrezno postavljene in operativne sofinancirane polnilne postaje z na vidnem mestu namešče-
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no označbo (nalepko/tablico) z logotipom sofinancerja,
ki jo občine vlagateljice prejmejo od Eko sklada skupaj
s pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude.
d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu
in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe
na bančni račun občine vlagateljice. Znesek izplačila se
uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev
javnega poziva.
9. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli, v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi nepovratne finančne
spodbude do 8 let po nakupu polnilne postaje z ogledi,
preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti
namensko porabo prejetih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva
in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude. V primeru
ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne
spodbude je prejemnik nepovratne finančne spodbude
dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema
do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Ob-3392/16
Na podlagi prvega in drugega odstavka 146.c člena 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, 38/14, 37/15, 56/15,
102/15, 30/16 in 42/16; v nadaljevanju: ZVO-1), 19. člena in prvega odstavka 25. člena Akta o ustanovitvi
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada
(Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13) ter
Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega
okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5, z dne
22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf) in v skladu s programom
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada,
sprejetim v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko
sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto
2016, potrjenim skladno s četrtim odstavkom 317. člena
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15;
v nadaljevanju: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom št. 47602-1/2016/4 z dne 5. 1. 2016, Eko
sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko
sklad) objavlja
javni poziv 45SUB-EVOB16
Nepovratne finančne spodbude občanom
za električna vozila
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne
spodbude občanom za nove naložbe v okolju prijaznejša
vozila za cestni promet, ki spadajo v eno izmed spodaj
navedenih kategorij cestnih vozil in ki bodo prvič po pro
izvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji,
in sicer za:
– nakup novega vozila na električni pogon;
– nakup novega priključnega hibridnega vozila
(plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
– predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo
serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem;
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– nakup vozila, predelanega v električno vozilo,
tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.
Vozila, ki so predmet javnega poziva, so namenjena
za udeležbo v cestnem prometu, in sicer za vožnjo po
prometnem pasu (prometni pas je označen ali neoznačen vzdolžni del smernega vozišča, ki je dovolj širok
za neovirano vožnjo dvoslednih vozil v eni vrsti, kot to
določa Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12
in 46/15)), bodo registrirana in spadajo v eno izmed kategorij cestnih vozil, ki so navedene v četrtem odstavku
1. točke tega javnega poziva.
Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne
osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le za:
– nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali
L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
– predelavo vozila v električno vozilo ali nakup vozila, predelanega v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen
s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e
ali L6e;
– nakup novega priključnega hibridnega vozila
(plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2
na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali
N1.
Kategorije M1, N1, L6e in L7e so določene v Prilogi
1 Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list
RS, št. 105/09, 9/10 in 106/10 – ZMV), skladno z Zakonom o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10 in
23/15).
Opis kategorij vozil:
– M1: Vozila za prevoz potnikov z največ osmimi
sedežnimi mesti poleg sedeža voznika.
– N1: Vozila za prevoz blaga z največjo maso do
vključno 3,5 tone.
– L6e: Lahka štirikolesna vozila, katerih masa neobremenjenega vozila ne presega 350 kg, brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja konstrukcijsko
določena hitrost ne presega 45 km/h, in
– katerih delovna prostornina motorja ne presega
50 cm3 pri motorjih na prisilni vžig, ali
– katerih največja nazivna moč motorja ne presega 4 kW pri drugih motorjih z notranjim zgorevanjem, ali
– katerih največja trajna nazivna moč ne presega
4 kW pri elektromotorjih.
– L7e: Štirikolesna vozila, razen navedenih v prejšnji alineji, z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega 400 kg (550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase
baterij pri električnih vozilih, katerih največja nazivna
moč motorja ne presega 15 kW.
Vozila, ki imajo manj kot štiri kolesa, niso predmet
nepovratne finančne spodbude.
2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne
spodbude ter priznani stroški naložbe
a) Vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih
spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1
zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 700.000 EUR.
b) Višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša:
– 7.500 EUR za novo električno vozilo brez emisij
CO2 ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije
M1;
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– 4.500 EUR za novo električno vozilo brez emisij
CO2 ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije
N1 ali L7e;
– 4.500 EUR za novo priključno (plug-in) hibridno
vozilo ali novo vozilo na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na
izpustu, manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1;
– 3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2
ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L6e.
Nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči
50 % vrednosti priznanih stroškov naložbe.
c) Priznani stroški naložbe
Priznani stroški naložbe so (vključno z DDV):
– strošek nakupa novega vozila na električni pogon;
– strošek nakupa novega priključnega hibridnega
vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon
s podaljševalnikom dosega (range extender);
– strošek nakupa predelanega vozila;
– stroški sestavnih delov, potrebnih za predelavo
vozila na električni pogon, in stroški dela predelave.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem
pozivu
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje
samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno
opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za
opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.
4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na
javnem pozivu
a) Predmet nepovratne finančne spodbude je samo
nova naložba
Nepovratna finančna spodbuda bo lahko dodeljena
samo za nove naložbe. Nova naložba je naložba v vozilo, katerega prva registracija po proizvodnji ali predelavi bo opravljena v Republiki Sloveniji po oddaji vloge
na ta javni poziv. Ob oddaji vloge vozilo, ki je predmet
nepovratne finančne spodbude, še ne sme biti kupljeno
oziroma predelano.
Nepovratna finančna spodbuda za novo naložbo
nakupa novega električnega vozila ali nakupa vozila, predelanega v električno vozilo, se lahko dodeli samo
v primeru, da bo vlagatelj po izvedbi naložbe prvi lastnik
vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, oziroma, na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet
nepovratne finančne spodbude. Nepovratna finančna
spodbuda za novo naložbo predelave vozila v električno
vozilo se lahko dodeli samo v primeru, da bo vlagatelj
po izvedbi naložbe prvi lastnik predelanega vozila, ki
je predmet nepovratne finančne spodbude.
Vozila, pridobljena z operativnim lizingom oziroma
poslovnim najemom, niso upravičena do nepovratne
finančne spodbude.
Vozilo se lahko kupi, zakupi ali predela tudi v tujini
pod pogojem, da gre za novo naložbo. Označitev vozila
s preskusnimi tablicami ali trajnimi preskusnimi tablicami ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji novega
ali predelavi starega vozila.
b) Pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne
spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja
tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge za posamezen
ukrep:
– novo električno vozilo:
– kopija predračuna za nakup novega vozila;
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– podatki proizvajalca o vozilu, iz katerih so jasno
razvidni podatki o vozilu (znamka, komercialna oznaka,
tip, vrsta pogona, kategorija vozila in doseg na baterije), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno
v specifikaciji vozila.
– novo priključno hibridno ali vozilo s podaljševalnikom dosega:
– kopija predračuna za nakup novega vozila;
– podatki proizvajalca o vozilu, iz katerih so jasno
razvidni podatki o vozilu (znamka, komercialna oznaka,
tip, vrsta pogona, kategorija vozila, doseg na baterije ter
emisije v g CO2/km), ki so lahko vključeni v predračun ali
podani ločeno v specifikaciji vozila.
– predelava obstoječega vozila v električno:
– kopija predračuna za storitev predelave vozila;
– kopije predračunov za tehnične komponente,
potrebne za predelavo vozila, če stroški teh komponent
niso vključeni že v predračun iz prejšnje alineje;
– podatki predelovalca o vozilu, iz katerih so jasno razvidni podatki o vozilu in po predelavi (znamka,
komercialna oznaka, tip, doseg na baterije), ki so lahko
vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji
vozila;
– nakup predelanega električnega vozila:
– kopija predračuna za nakup predelanega vozila;
– podatki predelovalca o vozilu, iz katerih so jasno razvidni podatki o vozilu po predelavi (znamka,
komercialna oznaka, tip, doseg na baterije), ki so lahko
vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji
vozila.
Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži
overjen prevod.
c) Izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi
veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
d) Kandidiranje za nakup ali predelavo vozila
Z eno vlogo vlagatelj lahko kandidira za nepovratno finančno spodbudo za največ eno naložbo (nakup
največ enega vozila ali največ eno predelavo vozila),
vlagatelj pa lahko vloži več vlog.
Za nakup ali predelavo posameznega vozila je
možno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo po tem javnem pozivu.
e) Prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet
nepovratne finančne spodbude
Prejemnik nepovratne finančne spodbude ne sme
odtujiti vozila prej kot po treh letih od prve registracije.
V primeru, da vozilo odtuji oziroma prekine pogodbo o finančnem zakupu (razen, če po prekinitvi omenjene pogodbe postane lastnik vozila) pred potekom
tega roka, mora vrniti nepovratno finančno spodbudo
za posamezno vozilo skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi za obdobje od prejema
do vračila neupravičeno dobljene nepovratne finančne
spodbude.
f) Prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za ukrep že dodeljena spodbuda s strani
dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih
in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena,
če je bila za vozilo z enako identifikacijsko številko po
tem ali drugem javnem pozivu Eko sklada nepovratna
finančna spodbuda že dodeljena.
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g) Možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude za isti ukrep
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude
po tem javnem pozivu za nakup novega vozila upravičen
pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov. Pri tem mora naložba
izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Vlagatelj mora za pridobitev kredita
izpolniti in predložiti ustrezne obrazce, ki so na voljo na
spletni strani Eko sklada. Vsota nepovratne finančne
spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov
naložbe, razen v primeru, če se dodeljena nepovratna
finančna spodbuda izplača izključno za delno poplačilo
odobrenega kredita Eko sklada.
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci
sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem.
Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri
Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih
brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20, vsak ponedeljek, sredo in petek
med 13. in 14.30.
6. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni
poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih
z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub
ljana.
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne
finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek,
določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če
ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelji, ki so upravičene osebe, lahko pridobijo
pravico do nepovratne finančne spodbude za novo naložbo, s katero bo izveden z javnim pozivom opredeljen
ukrep. Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne
spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne
spodbude po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega
reda prispetja popolne vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in
32/16) ne plačuje.
8. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) Sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na
podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z dokončno odločbo, s katero je
bila dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude.
b) Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je devet mesecev od
dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne
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finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno
vročitvijo vlagatelju.
V primeru objektivnih razlogov se rok za zaključek
naložbe lahko podaljša. V primeru zamude roka za zaključek naložbe pogoji za izplačilo nepovratne finančne
spodbude niso izpolnjeni.
Datum registracije vozila se šteje za datum zaključka naložbe.
c) Predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za
zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani prejemnika nepovratne finančne
spodbude;
– račun za nakup vozila, ki je predmet nepovratne
finančne spodbude (v primeru nakupa vozila) ali račun
za predelavo vozila, ki je predmet nepovratne finančne
spodbude (v primeru predelave vozila) (za predelavo
vozila mora/-jo račun/-i vsebovati tako sestavne dele
kot tudi stroške dela), in sicer mora račun izdati pravna
oseba ali samostojni podjetnik;
– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje
alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.) oziroma, v primeru finančnega lizinga, kopijo pogodbe o finančnem
lizingu za vozilo;
– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, ki
je predmet nepovratne finančne spodbude, izdanega
na ime vlagatelja;
– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila, ki
je predmet nepovratne finančne spodbude.
d) Izplačilo nepovratne finančne spodbude
Izplačilo nepovratne finančne spodbude se izvede predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh
zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni
račun vlagatelja, razen v primeru, ko se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača za delno poplačilo
odobrenega kredita Eko sklada. Znesek izplačila se
uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev
javnega poziva.
9. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli, v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi nepovratne finančne
spodbude do treh let po datumu registracije spodbude
z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev,
skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili
tega javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta nepovratne finančne
spodbude. V primeru ugotovljene kršitve določil tega
javnega poziva, nenamenske porabe sredstev, kršitve predpisov ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne
finančne spodbude je prejemnik nepovratne finančne
spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi obračunanimi za
obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene
nepovratne finančne spodbude.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Št. 05/2016

Ob-3398/16

Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške
zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004 v zvezi z 31. členom
Zakona o odvetništvu in 67. členom statuta Odvetniške
zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika
odvetniških kandidatov in imenika odvetniških pripravnikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti
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poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje
odvetniškega poklica, objavljamo obvestila:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Obveščamo vas, da se Matjaž Matjašec, rojen
29. 7. 1979 v Mariboru, z dnem 27. 9. 2016 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Mariboru, Tomšičeva ulica 45 (zaposlen pri odvetniku
Bojanu Grubarju).
Obveščamo vas, da se Sana Koudila, rojena 17. 6.
1986 v Murski Soboti, z dnem 27. 9. 2016 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Poljanski nasip 8 (zaposlena v odvetniški
družbi Kirm Perpar, odvetniška družba, o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se dr. Alenka Berger Škrk, rojena 8. 1. 1981 v Kranju, z dnem 27. 9. 2016 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Tivolska cesta 48 (zaposlena v Odvetniški
družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Andreja Barič, rojena 26. 3.
1985 v Postojni, z dnem 27. 9. 2016 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Kopru, Gortanov trg 15 (zaposlena pri odvetnici Veroniki
Zorn Hočevar).
Obveščamo vas, da se Boris Patty, rojen 10. 7.
1985 v Brežicah, z dnem 27. 10. 2016 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Brežicah, Cesta prvih borcev 43 (zaposlen pri odvetnici Nataši Vrečar Zorčič).
Obveščamo vas, da se mag. Simon Karlovšek, rojen 23. 12. 1983 v Trbovljah, z dnem 27. 10. 2016 vpiše
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Celju, Savinova ulica 7 (zaposlen pri odvetniku
mag. Igorju Karlovšku).
Obveščamo vas, da se Ivana Assayed, rojena
28. 9. 1985 v kraju Tuzla, Bosna in Hercegovina, z dnem
27. 10. 2016 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Zagorju ob Savi, Podvine 36
(zaposlena pri odvetniku Blažu Guni).
Obveščamo vas, da se Barbara Gabrovec, rojena 6. 12. 1986 v Mariboru, z dnem 27. 10. 2016 vpiše
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Dalmatinova 2 (zaposlena v Odvetniški
družbi Kozinc in partnerji o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Jaka Pengov, rojen 27. 1.
1986 v Ljubljani, z dnem 27. 10. 2016 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Cesta v Gorice 34 (zaposlen pri odvetniku
Luki Divjaku).
Obveščamo vas, da se Tine Mišic, rojen 5. 8. 1981
v Kranju, z dnem 27. 10. 2016 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani,
Davčna ulica 1 (zaposlen v Odvetniški družbi Ilić & Partnerji o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Luka Kavčič, rojen 13. 11.
1982 v Ljubljani, z dnem 27. 10. 2016 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Komenskega ulica 12 (zaposlen pri odvetnici
Barbari Štraus Kunaver).
Obveščamo vas, da se Uroš Hočevar, rojen 28. 2.
1987 v Ljubljani, z dnem 27. 10. 2016 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Miklošičeva cesta 18 (zaposlen v Odvetniški
družbi Neffat o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Amela Žrt, rojena 10. 4.
1986 v Slovenj Gradcu, z dnem 27. 10. 2016 vpiše
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Bleiweisova cesta 30 (zaposlena v Odvetniški pisarni Cms Reich-Rohrwig Hainz – Podružnica
v Sloveniji, Ljubljana).
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Obveščamo vas, da se dr. Nana Weber, rojena 6. 2.
1980 v Mariboru, z dnem 27. 10. 2016 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Pod hribom 55.
Obveščamo vas, da se Mateja Šivec, rojena 17. 4.
1972 v Slovenj Gradcu, z dnem 27. 10. 2016 vpiše
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Trzinu, Blatnica 5.
Obveščamo vas, da se Ana Rugelj, rojena 21. 3.
1987 v Ljubljani, z dnem 1. 11. 2016 vpiše v imenik
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Dunajska cesta 158.
Obveščamo vas, da se Ira Mašič, rojena 6. 7. 1986
v Kranju, z dnem 27. 10. 2016 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani,
Resljeva cesta 25 (zaposlena v Odvetniški pisarni Peter
Mele d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Tjaša Makovec, rojena
16. 12. 1985 v Kopru, z dnem 27. 10. 2016 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Bleiweisova cesta 30 (zaposlena v Odvetniški pisarni Wolf Theiss – Podružnica v Sloveniji).
Obveščamo vas, da se Jera Majzelj, rojena 21. 7.
1985 v Novem mestu, z dnem 27. 10. 2016 vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno
v Ljubljani, Komenskega ulica 36 (zaposlena v odvetniški družbi Odvetniki Šelih & partnerji, o.p., d.o.o.).
Obveščamo vas, da se Marjetka Imperl, rojena
31. 10. 1984 v Brežicah, z dnem 27. 10. 2016 vpiše
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljubljani, Trdinova ulica 7 (zaposlena pri odvetniku Andreju Rauterju).
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Obveščamo vas, da se Sergij Simšič, rojen 9. 9.
1954 v Postojni, odvetnik iz Ljubljane, Linhartova
cesta 62, z dnem 30. 9. 2016 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve.
Prevzemnik poslov odvetniške pisarne Sergija Simšiča je Tomaž Avsenik, odvetnik iz Ljubljane, Linhartova
cesta 68.
Obveščamo vas, da se mag. Branko Čevriz, rojen
24. 8. 1983 v Ljubljani, odvetnik iz Ljubljane, Tomšičeva
ulica 3, z dnem 15. 9. 2016 izbriše iz imenika odvetnikov
Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel
opravljanju odvetniškega poklica.
Prevzemnica odvetniške pisarne mag. Branka Čevriza je odvetnica Maja Žgajnar iz Odvetniške pisarne
Maja Žgajnar, d.o.o., Tomšičeva ulica 3, Ljubljana.
Obveščamo vas, da se Luka Pust, rojen 18. 1. 1981
v Ljubljani, odvetnik iz Ljubljane, Miklošičeva cesta 18
(zaposlen v Odvetniški družbi Neffat o.p., d.o.o.), z dnem
30. 9. 2016 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju
odvetniškega poklica.
Obveščamo vas, da se Matthias Wahl, rojen 22. 2.
1975 v Stuttgart-Bad Cannstatt, vpisan v imenik tujih
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije po 34.b in
34.c členu Zakona o odvetništvu pod poklicnim nazivom
Rechtsanwalt, z dnem 9. 8. 2016 izbriše iz imenika tujih
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam
odrekel opravljanju odvetniškega poklica.
Obveščamo vas, da se Uroš Alexander Košenina,
rojen 29. 4. 1981 v Kranju, odvetnik iz Ljubljane (do dne
24. 11. 2015 zaposlen v Odvetniški družbi Rojs, Peljhan,
Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o., Ljubljana), na podlagi
pravnomočne odločbe Odvetniške zbornice Slovenije
št. 928/2016 z dne 6. 9. 2016, z dnem 18. 10. 2016 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije,
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iz razloga po 7. točki prvega odstavka 30. člena Zakona
o odvetništvu v zvezi s 4. členom Zakona o odvetništvu.
Obveščamo vas, da se Bernard Tajnšek, rojen
10. 1. 1978 v Tübingenu, Nemčija, odvetnik iz Celja,
Ljubljanska cesta 3a, z dnem 31. 10. 2016 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je
sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica.
Prevzemnik odvetniške pisarne Bernarda Tajnška je
Tomaž Bromše, odvetnik iz Celja, Ljubljanska cesta 3a.
Obveščamo vas, da se Andrej Husar, rojen 23. 4.
1944 v Lvovu, odvetnik iz Gornje Radgone, Panonska
ulica 36, z dnem 15. 10. 2016 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica zaradi upokojitve.
Prevzemnik poslov odvetniške pisarne Andreja Husarja je Matjaž Husar, odvetnik iz Gornje Radgone, Trg
svobode 12.
Obveščamo vas, da se Andrej Parma, rojen 23. 10.
1973 v Ljubljani, odvetnik iz Ljubljane, Trdinova ulica 5,
z dnem 9. 11. 2016 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sam odrekel opravljanju odvetniškega poklica.
Prevzemnik odvetniške pisarne Andreja Parme je
David Miran Kenda, odvetnik iz Ljubljane, Gosposvetska cesta 5.
Obveščamo vas, da se Nataša Koščak, rojena
15. 2. 1970 v Ljubljani, odvetnica iz Ljubljane, Dalmatinova 7, z dnem 7. 11. 2016 izbriše iz imenika odvetnikov
Odvetniške zbornice Slovenije, ker se je sama odrekla
opravljanju odvetniškega poklica.
Prevzemnica odvetniške pisarne Nataše Koščak je
Laura Breda Ludvig, odvetnica iz Ljubljane, Kotnikova
ulica 35.
III. Spremembe
Obveščamo vas, da Špela Petrovič, rojena 22. 10.
1985 v Kranju, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 5. 9. 2016
preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena
pri odvetnici Ireni Urbanc iz Ljubljane, Čufarjeva ulica 3.
Odvetnica Špela Petrovič z dnem 6. 9. 2016 nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica
na istem naslovu: Čufarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
tel. 01/230-83-40, faks 01/230-83-46.
Obveščamo vas, da odvetnica Monika Markelj, rojena
9. 6. 1985 na Jesenicah, od dne 7. 9. 2016 dalje nadaljuje
odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica na naslovu:
Gorenjska cesta 31, 4240 Radovljica, GSM: 041/433-256,
e-pošta: odvetnica.markelj@gmail.com.
Obveščamo vas, da bo Ivan Marovt, roj. 17. 4.
1955 v Mariboru, odvetnik iz Celja, Prešernova ulica 6,
z dnem 30. 9. 2016 prenehal poslovati kot samostojni
odvetnik.
Odvetnik Ivan Marovt z dnem 1. 10. 2016 odvetniški
poklic opravlja v okviru poslovanja odvetniške družbe
Odvetnik Marovt in partnerji d.o.o., o.p., Prešernova
ulica 6, 3000 Celje.
Obveščamo vas, da bo Žiga Marovt, rojen 19. 10.
1983 v Celju, odvetnik iz Celja, z dnem 30. 9. 2016 prenehal delovno razmerje pri odvetniku Ivanu Marovtu,
Prešernova ulica 6, Celje in se bo z dnem 1. 10. 2016
zaposlil v odvetniški družbi Odvetnik Marovt in partnerji
d.o.o., o.p., Prešernova ulica 6, 3000 Celje.
Obveščamo vas, da bo Sabina Gombač, rojena
3. 11. 1978 v Celju, odvetnica iz Celja, z dnem 30. 9. 2016
prenehala delovno razmerje pri odvetniku Ivanu Marovtu,
Prešernova ulica 6, Celje in se bo z dnem 1. 10. 2016
zaposlila v odvetniški družbi Odvetnik Marovt in partnerji
d.o.o., o.p., Prešernova ulica 6, 3000 Celje.
Obveščamo vas, da odvetnica Ila Zupančič, rojena 31. 8. 1952 v Ljubljani, od dne 16. 7. 2016 dalje
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nadaljuje odvetniško dejavnost kot odvetnica zaposlena pri odvetniku Janu Zupančiču, Hacquetova ulica 8,
1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je Gregor Žika Ševo, rojen
3. 11. 1978 v Ljubljani, odvetnik iz Ljubljane, z dnem
31. 7. 2016 prenehal delovno razmerje pri odvetnici Tini
Šnajder Paunović, Celovška cesta 32, Ljubljana in se je
z dnem 1. 8. 2016 zaposlil v Odvetniški družbi Brezovec,
o.p., d.o.o., Beethovnova 7, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je Uroš Divjak, rojen 30. 7.
1982 v Ljubljani, odvetnik iz Ljubljane, z dnem 30. 9.
2016 prenehal opravljati odvetništvo kot odvetnik zaposlen pri Urbanu Vrtačniku, odvetniku iz Ljubljane,
Beethovnova ulica 9 in se je z dnem 1. 10. 2016 zaposlil
pri Stojanu Zdolšku, odvetniku iz Ljubljane, Miklošičeva
cesta 5.
Obveščamo vas, da bo odvetnik Marko Rogl, rojen
5. 2. 1977 v Ljubljani, Trg republike 3, 1000 Ljubljana,
z dnem 13. 10. 2016 dalje posloval tudi kot samostojni
odvetnik na istem naslovu: Trg republike 3, 1000 Ljub
ljana.
Obveščamo vas, da se na podlagi izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi Upravne enote
Ljubljana spremeni priimek odvetnice Saše Strahinić iz
Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji
o.p., d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, v: Saša
Oražem.
Obveščamo vas, da bo Radmilo Jecić, roj. 23. 8.
1953 v kraju Trnjane, občina Negotin, odvetnik iz Kopra, Cesta Zore Perello Godina 2, z dnem 31. 12. 2016
prenehal poslovati kot samostojni odvetnik, glede na to,
da je bila z dnem 25. 5. 2016 vpisana v sodni register
odvetniška družba: Odvetniška pisarna Jecić, d.o.o.,
Cesta Zore Perello Godina 2, 6000 Koper.
Odvetnik Radmilo Jecić z dnem 1. 1. 2017 odvetniški poklic opravlja v okviru poslovanja Odvetniške
pisarne Jecić, d.o.o., Cesta Zore Perello Godina 2,
6000 Koper.
Obveščamo vas, da je odvetnici Sabini Baloh,
roj. 19. 3. 1980 v Ljubljani z dnem 15. 10. 2016 prenehalo delovno razmerje v Odvetniški družbi Kavčič, Rogl
in Bračun, o.p., d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana in
se je z dnem 16. 10. 2016 zaposlila pri odvetniku Marku
Roglu, Trg republike 3, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da odvetnik Peter Žagar, rojen 20. 8. 1962 v Ljubljani, od dne 1. 11. 2016 dalje
nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na naslovu: Dunajska cesta 10, 1000 Ljubljana,
tel. 01/430-08-08, faks 01/430-08-09.
Obveščamo vas, da Ivan Merčnik, roj. 25. 6. 1965
v Murski Soboti, odvetnik iz Murske Sobote, Ulica arhitekta Novaka 9, dalj časa ne more opravljati odvetniškega poklica.
Za začasnega prevzemnika odvetniške pisarne odvetnika Ivana Merčnika je določen odvetnik Ignac Horvat
iz Murske Sobote, Staneta Rozmana 10.
VI. Preselitve
Obveščamo vas, da bo Lidija Debeljak, rojena
24. 9. 1978 v Ljubljani, odvetnica iz Kopra, z dnem
1. 11. 2016 preselila sedež pisarne z naslova Ferrarska ulica 14, Koper, na novi naslov: Ferrarska ulica 12,
6000 Koper, tel./faks 05/901-43-17.
Obveščamo vas, da je Odvetniška družba Kukar in partnerji o.p., d.o.o. (odvetnik Ivan Kukar, odvetnica Mojca Ravnikar Kukar in odvetnik Miha Paternoster) preselila sedež pisarne z naslova Župančičeva ulica 4, Ljubljana, na novi naslov: Župančičeva ulica 10, 1000 Ljubljana, tel. 01/425-27-00 in
059/970-830, faks 01/425-27-00.
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Obveščamo vas, da je Lucija Repanšek, rojena
4. 2. 1976 v Kranju, odvetnica iz Škofje Loke, z dnem
28. 10. 2016 preselila sedež pisarne z naslova Blaževa ulica 4, 4220 Škofja Loka, na novi naslov: Tavčarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana, tel. 04/51-22-322,
faks 820-59-586.
Obveščamo vas, da je Odvetniška družba Felicijan Pristovšek, o.p., d.o.o. (odvetnik Rok Felicijan Pristovšek) z dnem 1. 11. 2016 preselila sedež pisarne
z naslova Kersnikova ulica 6, Ljubljana, na novi naslov: Hacquetova 8, 1000 Ljubljana, tel. 059/039-891,
faks 01/620-96-97.
Obveščamo vas, da bo Odvetniška družba Zobarič d.o.o., o.p., Koper, z dnem 1. 11. 2016 preselila sedež pisarne z naslova Ferrarska ulica 14, Koper, na novi naslov: Ferrarska ulica 12, 6000 Koper,
tel./faks 05/901-43-17.
Obveščamo vas, da je Odvetniška pisarna Matej
Erjavec in partnerji, d.o.o. (odvetnik Matej Erjavec, odvetnik Marko Ajlec in odvetnik Rok Šonc) preselila sedež
pisarne z naslova Trg Osvobodilne fronte 14, Ljubljana,
na novi naslov: Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana,
tel. 01/234-25-00, faks 01/234-25-06.
Obveščamo vas, da Odvetniška družba Ravnikar,
o.p., d.o.o., Kranj in Aljoša Ravnikar, rojen 15. 11. 1976
v Kranju, odvetnik iz Kranja, z dnem 10. 10. 2016 preselita sedež pisarne z naslova Bleiweisova cesta 30,
Kranj, na novi naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj,
tel. 0590-98-260, e-pošta: aljosa.ravnikar@oar.si.
Obveščamo vas, da Bojan Hojnik, rojen 9. 7. 1968
v Celju, odvetnik iz Portoroža, z dnem 9. 9. 2016 preseli sedež pisarne z naslova Liminjanska 96, Lucija,
6320 Portorož, na novi naslov: Strunjan 22, 6320 Portorož, tel. 05/677-73-85, faks 05/677-73-86.
Obveščamo vas, da je Velena Lokar Škerget, rojena 31. 7. 1959 v Ljubljani, odvetnica iz Ljubljane, preselila sedež pisarne z naslova Rožna dolina c. IV/32,
Ljubljana, na novi naslov: Slamnikarska cesta 18,
1230 Domžale, tel. 01/721-49-81, e-pošta: velenalokar@icloud.com in odvetnica.lokar@gmail.com.
Obveščamo vas, da je Anja Štrovs, rojena 24. 10.
1974 v Trbovljah, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 1. 9.
2016 preselila sedež pisarne z naslova Komenskega 12,
1000 Ljubljana, na novi naslov: Štefanova ulica 15,
1000 Ljubljana, tel. 01/256-70-00, faks 01/256-70-01.
Obveščamo vas, da je odvetniška družba Avbreht,
Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o. (odvetnica Ajda Arnol, odvetnica Ana Lešnik Sitar, odvetnik
Gregor Černeka, odvetnica Katja Višnjevec, odvetnica
mag. Klavdija Erjavec in odvetnica Marjeta Erjavec Avbreht) preselila sedež pisarne z naslova Šestova ulica 2,
Ljubljana, na novi naslov: Tivolska cesta 50, 1000 Ljub
ljana, tel. 01/434-54-00, faks 01/434-54-04.
Obveščamo vas, da je Borut Zajc, rojen 1. 5. 1969
v Ljubljani, odvetnik iz Ljubljane, preselil sedež pisarne
z naslova Šestova ulica 2, Ljubljana, na novi naslov:
Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana, tel. 01/434-54-00,
faks 01/434-54-04.
Obveščamo vas, da je Aleš Avbreht, rojen 24. 1.
1971 v Ljubljani, odvetnik iz Ljubljane, preselil sedež pisarne z naslova Šestova ulica 2, Ljubljana,
na novi naslov: Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana,
tel. 01/434-54-00, faks 01/434-54-04.
Obveščamo vas, da je Odvetniška družba Živko
in Purg o.p. d.o.o. (odvetnik Gregor Živko in odvetnik
Gregor Purg) preselila sedež pisarne z naslova Titova cesta 8, Maribor, na novi naslov: Slomškov trg 1,
2000 Maribor, tel. 02/461-37-10, faks 02/461-37-09.
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Obveščamo vas, da je Tomaž Avsenik, odvetnik
iz Ljubljane, z dnem 1. 10. 2016 preselil sedež pisarne
z naslova Linhartova cesta 68, Ljubljana, na novi naslov:
Linhartova cesta 62, 1000 Ljubljana, tel. 01/437-03-62,
faks 01/437-01-13.
Obveščamo vas, da Samo Ilc, rojen 6. 10.
1974 v Kranju, odvetnik iz Kranja, z dnem 10. 10.
2016 preseli sedež pisarne z naslova Bleiweisova cesta 30, 4000 Kranj, na novi naslov: Bleiweisova
cesta 4, 4000 Kranj, GSM: 031/393-742.
Obveščamo vas, da Ingmar Bloudek, rojen 27. 11.
1975, odvetnik iz Maribora, z dnem 31. 8. 2016 preseli
sedež pisarne z naslova Trg Leona Štuklja 5, Maribor, na novi naslov: Maistrova ulica 30, 2000 Maribor,
tel. 02/620-48-38, faks 05/696-72-01.
V. Družbe
Obveščamo vas, da je bila dne 24. 6. 2016 Odvetniška družba Maček d.o.o., o.p. (matična številka:
6009387000), Prešernova ulica 27, 3000 Celje, izbrisana iz sodnega registra.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe:
Odvetniška pisarna mag. Prebil Katarina, odvetniške
storitve, d.o.o., Majorja Lavriča ulica 12, 1000 Ljubljana,
spremenjena, in sicer se spremenjena firma glasi: Odvetniška pisarna dr. Prebil Katarina, odvetniške storitve,
d.o.o., Majorja Lavriča ulica 12, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe:
Odvetniška pisarna Brence & Greifoner, d.o.o., Partizanska cesta 13 A, 2000 Maribor, spremenjena, in sicer se
spremenjena firma glasi: Odvetniška pisarna Greifoner,
d.o.o., Partizanska cesta 13 A, 2000 Maribor.
Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Odvetniška družba Kavčič, Rogl in Bračun, o.p., d.o.o., Trg
republike 3, 1000 Ljubljana, spremenjena, in sicer se spremenjena firma glasi: Odvetniška družba Kavčič, Bračun in
partnerji, o.p., d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana.
Obveščamo vas, da je bila z dnem 4. 10. 2016
vpisana v sodni register odvetniška družba Odvetniška
družba Sandra Kanalec o.p., d.o.o., Vilharjeva cesta 27,
1000 Ljubljana.
VI. Popravek obvestila
Na podlagi obvestila odvetnice Anje Štrovs iz Ljub
ljane, Štefanova ulica 15, sporočamo, da je pravilna
številka faksa: faks: 01/47-50-930.
Odvetniška zbornica Slovenije
Ob-3431/16
Na podlagi petega odstavka 9. člena Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 28/00,
98/03, 79/04, 36/06, 137/06, 58/07, 67/08, 96/09, 17/15)
in petega odstavka 267. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM-UPB11, Uradni list RS, št. 44/15, 92/15)
rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Igor Tičar, objavlja
javni poziv
za predlaganje člana – predstavnika delodajalcev
Upravnega odbora Univerze v Mariboru
1. Na podlagi tretjega odstavka 22. člena Zakona
o visokem šolstvu (ZViS-UPB7, Uradni list RS, št. 2/12 –
uradno prečiščeno besedilo, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14) upravni odbor
visokošolskega zavoda, ki ga je ustanovila Republika
Slovenija, sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki univerze, predstavniki študentov in predstavniki
delodajalcev.
2. Odlok o preoblikovanju Univerze v Mariboru
v 9. členu določa, da je upravni odbor Univerze organ
upravljanja, ki ima devet članov, in sicer:

– tri predstavnike ustanovitelja,
– štiri predstavnike univerze, od tega tri iz vrst visokošolskih delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost
(visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski
sodelavci) in enega predstavnika drugih delavcev,
– enega predstavnika študentov in
– enega predstavnika delodajalcev.
Predstavnika delodajalcev univerza prek javnega
poziva določi v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev
Slovenije, Združenje delodajalcev OGISTTA, Združenje
managerjev Slovenije in Vlada Republike Slovenije.
3. Upravičeni predlagatelji so:
– Gospodarska zbornica Slovenije,
– Obrtna zbornica Slovenije,
– Združenje delodajalcev Slovenije,
– Združenje delodajalcev OGISTTA preimenovano
v Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ,
– Združenje managerjev Slovenije in
– Vlada Republike Slovenije.
4. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba
organizacije.
Za posameznega predlaganega kandidata
mora predlagatelj predložiti naslednje podatke: ime in
priimek; dan, mesec, leto in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe; poklic, za katerega je usposobljen; naziv organizacije, kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja; stalno
prebivališče; izjavo predlaganega kandidata, da pristaja
na kandidaturo; kratko utemeljitev predloga.
5. Predlog s podatki, navedenimi pod točko 4, posredujte na naslov: Univerza v Mariboru, Slomškov
trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Javni poziv za predlaganje člana UO UM«.
6. Predloge za javni poziv je potrebno posredovati
do vključno 9. 1. 2017.
Rektor Univerze v Mariboru
prof. dr. Igor Tičar
Št. 60404-9/2016-2

Ob-3405/16

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim
premoženjem – 1 družba SŽ – Tovorni promet d.o.o.
vabi k nakupu premičnin: odpadno železo.
Vrsta posla: odprodaja odpadnega materiala.
Lokacija: postaja Celje – tovorna, Breg, Sevnica,
Krško, Brežice.
Predmet prodaje obsega: cca 991,916 t odpadnega
železa (49 tovornih vagonov).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša:
99.191,60 EUR brez DDV.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 2. 12. 2016
ob 9. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Sektor za nabavo (sejna soba 606).
Zainteresirani ponudniki so v 13 dneh po objavi
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb,
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom
prodaje in v skladu s tem navodilom v 14 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem
navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske
železnice, d.o.o., Sektor za nabavo, in sicer na elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na
tel. 01/29-14-634.
SŽ – Tovorni promet d.o.o.
Št. 478-37/2015

Ob-3394/16

Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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 (Logaške novice, št. 12/15)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec, matična številka: 5874661000, davčna številka: SI55512844.
2. A/ Predmet prodaje je nezazidano komunalno
opremljeno stavbno zemljišče namenjeno poslovni gradnji v IOC Logatec, sestavljeno iz naslednjih parcel:
– parc. št. 375/532 v izmeri 1164 m2,
– parc. št. 754/42 v izmeri 7 m2,
– parc. št. 375/524 v izmeri 446 m2, vse k.o. 2017
– Dol. Logatec.
Gradbena parcela se prodaja neporavnana, s komunalno opremo, ki vključuje: kanalizacijo, vodo, javno
razsvetljavo, elektriko 3x35A in asfaltno cesto.
Izklicna cena za komunalno opremljeno neporavnano zemljišče je 45,00 EUR za m2 oziroma 54,90 EUR
za m2 z vključenim 22 % DDV.
B/ Predmet prodaje je nezazidano komunalno opremljeno stavbno zemljišče namenjeno poslovni gradnji
v IOC Logatec, sestavljeno iz naslednjih parcel:
– parc. št. 375/540 v izmeri 2944 m2,
– parc. št. 375/543 v izmeri 186 m2, vse k.o. 2017
– Dol. Logatec.
Gradbena parcela se prodaja neporavnana, s komunalno opremo, ki vključuje: kanalizacijo, vodo, javno
razsvetljavo, elektriko 3x35A in asfaltno cesto.
Izklicna cena za komunalno opremljeno neporavnano 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 najboljšemu ponudniku;
c) izbrani ponudnik bo sklenil prodajno pogodbo
najkasneje v petnajstih dneh po končani izbiri najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo,
da je od nakupa odstopil in ima prodajalka pravico zadržati vplačano varščino;
d) po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnine 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;
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f) plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena 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 Upravi
za javna plačila Republike Slovenije. Najboljšemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino.
Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena 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 vključno
30. 11. 2016 do 10. ure, na naslov: Občina Logatec,
Tržaška cesta 50A, Logatec, s pripisom »Javni razpis
nepremičnine – ne odpiraj!«.
5. Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem
uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec ali
na tel. 01/75-90-618.
6. Postoek izbire najugodnejšega ponudnika:
a) javno odpiranje ponudb bo 30. 11. 2016 ob
11. uri, v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50A,
Logatec;
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 ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan
oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Občina Logatec
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-3426/16
Ime medija: Večer, Naš dom, vecer.si, Science
illustrated, History illustrated, Enigma in Večer Koroška.
Izdajatelj: Časnik Večer, d.o.o., Ulica slovenske
osamosvojitve 2, 2000 Maribor.
Direktorji: Sašo Todorović, Uroš Hakl, Miha Klančar
in Aleksander Bratina.
Lastniki z najmanj 5 % deležem v kapitalu: Večer
skupina, svetovanje in storitve, Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor (100 %).
Ob-3427/16
Ime medija: Obrazi, KIH, Rože&vrt in Stop.
Izdajatelj: Večer revije, d.o.o., Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor.
Direktorji: Uroš Hakl in Aleksander Bratina.
Lastniki z najmanj 5 % deležem v kapitalu: Večer
skupina, svetovanje in storitve, Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor (66,66 %), Miha Klančar, Brilejeva ulica 12, 1000 Ljubljana (6,6667 %), Hakl&Hakl, Podjetje za računalništvo, izobraževanje in trgovino d.o.o.
(13,3333 %), T-Inženiring, svetovanje in inženiring d.o.o.
Ljubljana, Polje, cesta XXVI 15, 1260 Ljubljana-Polje
in Aleksander Bratina, Ivanji Grad 14, 6223 Komen
(6,6667).
Ob-3440/16
Ime medija: Vestnik in pomurje.si.
Izdajatelj: Podjetje za informiranje Murska
Sobota d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska
Sobota.
Direktor: Uroš Hakl.
Lastniki z najmanj 5 % deležem v kapitalu: Večer
skupina, svetovanje in storitve, Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor (93,22 %) in Podjetje za informiranje Murska Sobota d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 13,
9000 Murska Sobota (6,78 %).
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Objave sodišč
3414 I 244/2016

Izvršbe
VL 124024/2013

Os-3304/16

Izvršitelj je na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Mariboru VL 59632/2015 z dne 6. 11. 2015,
opravil dne 6. 11. 2015 rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer triinpolsobnega stanovanja
v mansardi večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica
Moše Pijade 31, označeno s številko 2, stavba št. 434
k.o. 659 - Tabor, v izmeri 64,22 m2.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 10. 2016

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
P 110/2015

Os-2911/16

Okrožno sodišče v Celju je po okrožni sodnici
Aleksandri Fale, v pravdni zadevi tožeče stranke Elvise Bilajac, Na Rebri 13a, Celje, ki jo zastopa Nataša Freitag, odvetnica v Celju, zoper tožene stranke:
1. Primož Kobale, Bratov Letonja 4, Žalec, 2. Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana
- dostava, 3. Katja Fink, notarka, Stanetova ulica 4,
Celje, ki jo zastopa Rok Fink, odvetnik v Celju, 4. Zavarovalnica Triglav d.d., OE Celje, Mariborska 1, Celje, 5. Factor Leasing d.o.o. – v stečaju, Tivolska 48,
Ljubljana, ki jo zastopa stečajni upravitelj Marin Dušan, Stantetova 4, Maribor, 6. Zavarovalnica Maribor
d.d., Cankarjeva ulica 3, Maribor, 7. Raiffeisenbank
Eberndorf, Gen.m.b.H, Nahnstrasse 22, Eberndorf,
Avstrija, ki jo zastopa Odvetniška družba Marčič &
Krauberger iz Slovenj Gradca, 8. Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, Celje, ki jo zastopa Ivan Levec,
odvetnik, 9. Atka-Prima d.o.o., Kidričeva ulica 24b,
Celje, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Fridl&Hlastec
iz Maribora, 10. Republika Slovenija, Gregorčičeva
20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo
RS, Šubičeva 2, Ljubljana (spor se nanaša na Okrajno sodišče v Žalcu), 11. Energetika Celje JP d.o.o.,
Smrekarjeva ulica 1, Celje, ki jo zastopa Rok Fink,
odvetnik v Celju, 12. Banka Koper d.d. (Banka Koper
d.d.-S.P.A.), Pristaniška ulica 14, Koper - Capodistria,
13. Jože Bovha, Zavod za prestajanje kazni zapora
Dob pri Mirni, Slovenska vas 14, Mirna na Dolenjskem
in 14. Primož Fridau, Opekarniška cesta 15/b, Celje,
zaradi določitve deleža na nepremičnini in nedopustnost izvršbe (pcto. 76.000,00 EUR s pp), v skladu
z določili 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v
nadaljevanju: ZPP), dne 13. 6. 2016 sklenilo:
Za začasnega zastopnika štirinajsto tožene stranke
(Primož Fridau) se postavi odvetnica Mirjana Belej, Prešernova ulica 27, Celje.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 6. 2016

Os-3187/16

Okrajno sodišče v Grosupljem je v izvršilni zadevi
upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad
Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti
dolžniku Muamedu Avmedoski, Brezje pri Grosupljem
97, Grosuplje, ki ga zastopa zak. zast. Guna Blaž –
odvetnik, Podvine 36, Zagorje ob Savi, zaradi izterjave
5.579,00 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku se postavi začasni zastopnik, odvetnik
Blaž Guna, Podvine 36, Zagorje ob Savi, ki ima v tem
postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od
dneva postavitve in 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 Grosupljem
dne 5. 10. 2016
0963 I 1754/2015

Os-3151/16

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad
Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, zoper dolžnika Branka Slevec, Celovška cesta 34, Ljub
ljana – dostava, zaradi izterjave nadomestila preživnine
sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Tatjana Markelj
Pečečnik, Ljubljanska 64, Domžale.
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 Ljubljani
dne 27. 9. 2016
I 2118/2010

Os-3173/16

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 21, Ljubljana – dostava, proti dolžniku
Albinu Juvanc, Tržaška 40, Ljubljana – dostava, zaradi
izterjave 0,00 EUR, sklenilo:
Dolžniku Albinu Juvanc, EMŠO: 1112974990448,
se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Nives Marinšek,
Kolodvorska 7, Ljubljana.
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 Ljubljani
dne 2. 9. 2016
0956 I 2211/2015

Os-3189/16

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Ivana Baloh, Šemnik 41, Izlake, ki ga zastopa odv.
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Lukmar Milena – odvetnica, Cesta Borisa Kidriča 003,
Zagorje ob Savi, zoper dolžnika: Rajka Burgar, Celovška
cesta 150, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa zak. zast.
zač. zast. Mojca Marovt, Kersnikova ulica 12, Ljubljana
– dostava, zaradi izterjave 8.791,01 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi
s členom 15. Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi
začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Mojca Marovt,
Kersnikova ulica 12, Ljubljana.
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 Ljubljani
dne 29. 9. 2016
0956 I 2211/2015

Os-3289/16

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi
upnika Ivana Baloh, Šemnik 41, Izlake, ki ga zastopa
odv. Lukmar Milena – odvetnica, Cesta Borisa Kidriča 3,
Zagorje ob Savi, proti dolžniku: Rajka Burgar, Celovška
cesta 150, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa zač. zast.
Franjo Martinec, Komenskega ulica 16, 1000 Ljubljana –
dostava, zaradi izterjave 8.791,01 EUR, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi
s členom 15. Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Franjo Martinec, Komenskega ulica 16, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal 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 Ljubljani
dne 18. 10. 2016
IV P 1550/2016

Os-3336/16

Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Martini
Colnar v pravdni zadevi tožeče stranke Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6,
Ljubljana, proti toženi stranki Andreju Požun, Einspielerjeva ulica 6, Ljubljana, zaradi plačila 1.073,54 EUR,
dne 21. 10. 2016 sklenilo:
Toženi stranki Andreju Požun, neznanega prebivališča, se postavlja začasna zastopnica odvetnica Vanja
Šišernik, Bravničarjeva ulica 13, Ljubljana, ki bo zastopala toženo stranko v tem postopku.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2016
I 126/2016

Os-3286/16

Okrajno sodišče v Škofji Loki, je na podlagi določb
drugega odstavka in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s členom
15 Zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžniku Bojanu
Štromajer, Partizanska cesta 1D, Škofja Loka, v izvršilni zadevi opr. št. I 126/2016, zaradi izterjave zneska 12.231,15 EUR s pp, postavilo začasnega zastopnika Tomaža Piska, odvetnika iz Škofje Loke. Postavljeni zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred

sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 19. 10. 2016

Oklici dedičem
D 75/2015

Os-3381/15

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski
postopek po dne 31. 7. 1971 umrli Kristini Rener, hčerki
Jožefa in Julijane Mislej, roj. 5. 8. 1921 na Gočah, upokojenki iz Mester, Italija.
Ker živi eden izmed dedičev prvega dednega reda,
in sicer zapustničin sin Ezio Piai na neznanem naslovu
nekje v Italiji, verjetno v bližini meje s Švico, sodišče
poziva imenovanega dediča, da se priglasi naslovnemu
sodišču v roku 1 leta od objave tega oklica na oglasni
deski tega sodišča.
Ker se ne ve, ali je kaj dedičev po pokojnem zapustničinem vdovcu, ki mu je bilo ime Klizio Piai in po
pokojnem zapustničinem sinu, ki mu je bilo ime Roberto
(ali Alberto) Piai, sodišče poziva tudi vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine po navedenih dveh zapustničinih dedičih (in s tem tudi po zapustnici), da se priglasijo
naslovnemu sodišču, prav tako v roku 1 leta od objave
tega oklica na oglasni deski tega sodišča in v Uradnem
listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov,
s katerimi bo razpolagalo.
Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
29. 10. 2015
IV D 2317/2015

Os-3042/16

V zapuščinski zadevi po pokojnem Mateju Zelniku,
rojenem 6. 8. 1971, umrlem 2. 8. 2015, nazadnje stanujočem na naslovu Slape 157, Ljubljana, državljanu
Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo izdajo
oklica.
Zapustnik je bil ob smrti samski. Imel je enega sina
Otona Zelnika, ki se je po svoji zakoniti zastopnici dedovanju po njem odpovedal. Dedovanju so se odpovedali
tudi zap. starši Marjeta Zelnik in Miroslav Zelnik.
Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere osebe
bi prišle v poštev kot zakoniti dediči iz drugega oziroma
iz tretjega dednega reda, na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica
na sodni deski, na spletni strani sodišča in v Uradnem
listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 7. 2016
D 103/2016

Os-3161/16

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Feliciti Skubin, rojeni 4. 1. 1914, državljanki Republike Slovenije, z zadnjim stalnim prebivališčem na
naslovu Drežniške Ravne 30, ki je umrla 14. 3. 2016.
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Iz podatkov, s katerimi razpolaga sodišče izhaja,
da je bila pokojna Felicita Skubin hčerka Janeza (Ivana) Skubina, roj. 28. 8. 1863, ki je umrl 14. 3. 1952 in
Lucije Skubin, roj. Bric, rojene 26. 11. 1874, ki je umrla
21. 2. 1956.
Pokojna je bila samska in brez otrok. Imela je sedem bratov in sester: Joannesa, ki je bil rojen 10. 4.
1896, bil poročen v Kobaridu in je umrl 24. 6. 1955,
Lucio, rojeno 25. 11. 1897, ki se je poročila 28. 4. 1924
ter domnevno živela v Srednji vasi, Bohinj, datum njene
smrti pa ni znan, Franciscusa, ki se je rodil 15. 10. 1900
in naj bi umrl leta 1960 v Ameriki, Josepha, ki je bil rojen
23. 3. 1902 in je umrl 15. 4. 1920, Roso, rojeno 22. 8.
1905, ki je umrla 23. 7. 1925, Anno, rojeno 13. 9. 1907,
katere datum smrti ni znan, živela pa naj bi v Avstriji
(Ukve) ter Josepho, rojeno 13. 5., ki se je poročila 20. 1.
1934 v Bovcu, živela pa naj bi v Italiji.
Sodišče s tem oklicem poziva vse morebitne dediče
zapustnice, da se v roku enega leta od njegove objave,
zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne bo
zglasil nobeden dedič, bo sodišče zapuščino razglasilo
za lastnino Republike Slovenije in jo izročilo pristojnemu
organu Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 29. 9. 2016
Os-2302/16
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po pok. Antonu Debevcu, roj. 28. 10. 1906, umrlem
14. 12. 1991, nazadnje stan. Zabočevo 6, Borovnica.
Sodišče poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo naslovnemu sodišču
v roku enega leta od objave oklica. Po preteku tega roka
bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 27. 5. 2016

Oklici pogrešanih

Št.

I N 19/2016

Os-3305/16

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku nepravdni
postopek zaradi proglasitve za mrtvo osebo Rafael Kokalj, roj. dne 22. 4. 1946, nazadnje stanujoč na naslovu
Podgora pri Dolskem 22, Dol pri Ljubljani.
Sodišče razpolaga zgolj s podatkom, da je bil nazadnje viden dne 22. 9. 1998, ko je odšel iz domačega naslova, kasnejši kraj nahajanja ni več znan. Sodišče zato
na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postopku
Rafaela Kokalja poziva, da se v roku 3 mesecev po objavi tega oklica, oglasi sodišču. Obenem vse, ki kaj vedo
o njegovem življenju poziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v roku 3 mesecev po objavi tega oklica. Po
poteku roka iz oklica bo sodišče pogrešanca razglasilo
za mrtvega na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2016

Stran
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Os-3012/16

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal,
ki jo zastopa odv. pisarna Ivana Makuca iz Tolmina, postopek za dokazovanje smrti, in sicer Danijela Peternel,
pok. Štefana, roj. 29. 5. 1904, Ložice 189, ki ga zastopa
skrbnik za posebni primer, in sicer Center za socialno
delo Nova Gorica po pooblaščencu.
O Danijelu Peternelu, sinu Štefana in Katarine,
roj. Gabrijelčič, razen podatkov, da se je poročil dne
16. 5. 1936 v Plavah z Velušček Rozino in da naj bi
umrl dne 22. 9. 1976 v Clinica Barreiros, Federativna
Republika Brazilija, država Rio de Janeiro, ne obstaja
noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o smrti Danijela Peternela, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku
petnajstih dni po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po
poteku tega roka potrdilo smrt na podlagi predloženih
podatkov.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 9. 2016
N 25/2016

Os-3297/16

Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagatelja DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje,
zoper nasprotno udeleženko Ano Saje, Dolenje Kamenje 13, Novo mesto, ki jo zastopa skrbnik za poseben
primer Center za socialno delo Novo mesto, Resslova
7b, Novo mesto, zaradi razglasitve pogrešane Ane Saje
za mrtvo, izdaja naslednji oklic:
Poziva se Ana Saje (poročena Bleyer), nazadnje stanujoča Dolenje Kamenje 13, Novo mesto, da se priglasi
pri tukajšnjem sodišču ali po skrbniku za poseben primer
Center za socialno delo Novo mesto, Resslova 7b, Novo
mesto, v roku treh mesecev od dneva objave tega oklica.
Po preteku treh mesecev bo opravilo sodišče
obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 20. 10. 2016
N 83/2016

N 447/2016
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Os-3348/16

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni
postopek predlagateljice Vide Legiša, Slivno 30, 34011
Nabrežina, Italija, zaradi predloga za dokazovanje smrti
nasprotnega udeleženca Bruna Gombača, 128 Johnston St. Fizrog, 3065 Vic Melbourne, Australija.
Bruno Gombač je bil rojen 16. 4. 1926 v Trstu, sin
Marije Gombač, roj. Uršič v Gorjanskem, katera je umrla
dne 23. 7. 1982. Njegovo zadnje znano bivališče je bilo na
naslovu 128 Johnston St. Fizrog, 3065 Vic Melbourne, Australija. Nasprotni udeleženec je umrl 5. 5. 2013 v Avstraliji,
vendar podatek o smrti v uradnih evidencah ni zabeležen.
Vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotnemu udeležencu
in njegovem življenju, zlasti smrti, pozivamo, da naj to
sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku enega
meseca od objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 3. 11. 2016

Stran

2536 /

Št.

72 / 18. 11. 2016
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Finančna hiša d.o.o., Ulica talcev 15, Maribor, zavarovalno ponudbo, št. 78500004713 in št. 78500003975,
izdajatelj Adriatic Slovenica d.d. Ob-3402/16
Sebastjan Srovin, Jerebova 20, 8000 Novo mesto,
ponudbe stroge evidence: 76100001442, 76100001444,
76100001445,
76600004323,
76600004324,
76600008391,
76600008393,
76600008398,
76600008399, 76600008400, 76700002836. Ob-3406/16

Spričevala preklicujejo
Bradaš Bogdana, Liminjanska 79, Portorož - Portorose, diplomo št. K-324, izdal Izobraževalni center
Memory d.o.o., 14. 7. 2012. gnw-337324

Drugo preklicujejo
Ajlec Sergej, Mariborska cesta 2, Lenart v Slov. goricah, dijaško izkaznico, izdala Srednja elektro računalniška šola Maribor, št. 8836049. gnm-337334
ASTEK SKUPINA d.o.o., Parmova ulica 53, Ljub
ljana, izvod taksi licence, št. G006642/06894/014, za
vozilo reg. št. LJTAXI in št. G006642/06894/046, za vozilo
reg. št. GORR-318. gnu-337326
AVTOPREVOZNIŠTVO DACAR d.o.o., Breg ob Savi
28, Mavčiče, izvod licence, št. O0321569, za vozilo Volvo,
reg. št. KR KH 401, veljavnost do 13. 1. 2018. gnl-337335
AVTOPREVOZNIŠTVO DACAR d.o.o., Breg ob Savi
28, Mavčiče, izvod licence, št. O0321581, za vozilo Renault,
reg. št. KR CL 893, veljavnost do 13. 1. 2018. gnk-337336
AVTOPREVOZNIŠTVO DACAR d.o.o., Breg ob Savi
28, Mavčiče, izvod licence, št. O0321574, za vozilo Volvo,
reg. št. KR CU 068, veljavnost do 13. 1. 2018. gnj-337337
Blaževič Manuel, Selarji 28, Škofije, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500039677000, izdal Cetis Celje d.d. gnr-337329
DACAR d.o.o., Breg ob Savi 28, Mavčiče, izvod licence, št. GE000424/05367/029, za vozilo Scania, reg.
št. KR SF 603, veljavnost do 17. 8. 2018. gng-337340
Delević Mihael, Pržanjska 3a, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnz-337321
EUROTEK Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500023838001, izdal
Cetis Celje, d.d., na ime Trnovšek Matic. gni-337338
Grabovac Siniša, Pot v Boršt 3, Ivančna Gorica,
spričevalo o strokovni usposobljenosti za opravljanje cestnega prevoza blaga, št. 803402, izdalo Ministrstvo za
infrastrukturo, leto izdaje 2016. gnh-337339

Hodžić Enes, Cesta Španskih borcev 49, Ljubljana,
certifikat za NPK za voznika, št. 1189218, izdan 29. 4.
2008. gnt-337327
INFOBIA d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 120, Ljub
ljana, dovoljenje za letenje, št. 796, izdala Javna agencija
za civilno letalstvo RS, 28. 9. 2012. gnn-337333
INTEGRAL VOZNIK d.o.o., LJUBLJANSKA CESTA
26, Novo mesto, izvod licence, št. GE005377/00679/009,
za vozilo avtobus, reg. št. NM 18 44T, veljavnost do 25. 1.
2017. gnq-337330
Komatar Rok, Jezerska cesta 132b, Kranj, študentsko izkaznico, št. 63110433, izdala Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnf-337341
LAGUNA PLUS d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
nalepko za avto-taksi prevoze št. G007456/04071/002,
za vozilo z reg. št. LJ BV-936. gne-337342
Longar Jože, Breg pri Temenici 27, Šentvid pri Stični, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500020072001,
izdal Cetis Celje d.d. gnv-337325
MUHAREM KEČOLI S.P., Novo Polje, cesta VII 30A,
Ljubljana-Polje, izvod licence, št. 012631/001, za vozilo
reg. št. LJ 59-1EA, veljavnost do 24. 1. 2017. gnw-337328
Rukelj Marko, Divjakova ul. 8, Miklavž na
Dravskem polju, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500005848001, izdal Cetis Celje d.d. gny-337322
Turk Tomaž, Brezje pri Grosupljem 92, Grosuplje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500040780000, izdal
Cetis Celje d.d. gnp-337331
Valenčič Marko, Harije 81b, Ilirska Bistrica, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500025368001, izdal Cetis
Celje d.d. gnx-337323
ZAJEC ANDREJ d.o.o., Turnovše 18, Vrhnika, izvod licence, št. 12244/003, za tovorno vozilo, reg. št.
LJ-AP-620, veljavnost do 9. 1. 2018. gno-337332
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