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Ob-2035/17

Na podlagi drugega odstavka 25. člena Zakona
o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – ZRud-1-UPB3)
in na podlagi vloge, ki jo pri ministrstvu, pristojnem za
rudarstvo, vložila zainteresirana pravna oseba, Ministrstvo za infrastrukturo objavlja
javni razpis
za izdajo rudarskega dovoljenja
za raziskovanje mineralnih surovin
tehnični kamen – apnenec, apnenec
za industrijske namene in kalcit
na raziskovalnem prostoru »Stahovica – Grohat«
v Občini Kamnik
I. Način in rok prijave
Pisno prijavo na javni razpis je treba poslati s priporočeno pošiljko ali jo osebno predložiti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljub
ljana.
Za pravočasne bodo štele prijave, ki bodo v vložišče Ministrstva za infrastrukturo, Langusova ulica 4,
1535 Ljubljana, prispele do vključno 31. 5. 2017 do
10. ure.
Prijavitelj mora v prijavi na javni razpis navesti podatke kot določa sedmi odstavek 25. člena ZRud-1. Prijava mora biti v kuverti označeni z naslovom vlagatelja,
nazivom razpisa in s pripisom »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis«.
II. Opredelitev mej raziskovalnega prostora
Raziskovalni prostor »Stahovica – Grohat«:
– predstavlja nov raziskovalni prostor, ki se stika
z obstoječim pridobivalnim prostorom »Stahovica«.
– obsega v celoti zemljišča s parc. št.: 320, 326,
327, 328, 334/1, 334/2, 334/3, 334/4, 334/5, 335, 781,
782, 783, 784, 785/1, 785/2, 786, 787, 788, 789, 790 in
791, vse k.o. 1891 – Županje njive, s skupno površino
25,86 hektarja.
– je omejen z zunanjimi parcelnimi mejami prej naštetih parcel, v globino pa ni omejen.
III. Mineralna surovina, ki je predmet javnega razpisa: predmet rudarske pravice za raziskovanje je raziskovanje mineralnih surovin tehnični kamen – apnenec,
apnenec za industrijske namene in kalcit.
IV. Dražba
V primeru, če oddata prijavo dva ali več upravičenih
prijaviteljev, se postopek izbora nosilca rudarske pravice
za raziskovanje izvede kot dražba, na kateri kandidati
s svojimi ponudbami o višini plačila nadomestila za
raziskovanje mineralnih surovin konkurirajo za nosilca
dovoljenja za raziskovanje.

Dražba za izbor nosilca rudarske pravice za raziskovanje se izvede na način in po postopku, ki ga določa
25.a člen ZRud-1.
V. Začetek in čas trajanja rudarske pravice za raziskovanje: rudarska pravica za raziskovanje se podeljuje za največ pet let od dneva pravnomočnosti odločbe
o izbiri kandidata za nosilca dovoljenja za raziskovanje.
VI. Brezpogojna, na prvi poziv plačljiva bančna garancija za odpravo škode: izbrani upravičeni prijavitelj,
kateremu bo ministrstvo izdalo odločbo o izbiri kandidata
za nosilca dovoljenja za raziskovanje, bo moral k revidiranemu rudarskemu projektu za raziskovanje predložiti
brezpogojno, na prvi poziv plačljivo bančno garancijo
za odpravo škode, ki bo nastala zaradi raziskovanja, in
izvedbo sanacije raziskovalnega prostora, in sicer v višini stroškov sanacije po končanem raziskovanju, kot
izhaja iz revidiranega rudarskega projekta za pridobitev
dovoljenja za raziskovanje. Čas njene veljavnosti pa
bo moral biti najmanj eno leto daljši od časa veljavnosti
dovoljenja za raziskovanje.
VII. Opis postopka za izbiro nosilca dovoljenja za
raziskovanje
Odpiranje prijav na javni razpis, ki bo javno, bo izvedla uradna oseba ministrstva v prostorih Direktorata
za energijo, soba št. 223, v petek, dne 31. 5. 2017, ob
10.20.
Po prejetju prijav bo ministrstvo naprej preverilo,
ali so prijave pravočasne ter ali prijavitelji izpolnjujejo
s 6. členom ZRud-1 predpisane pogoje za pridobitev
dovoljenja za raziskovanje (v nadaljnjem besedilu: upravičeni prijavitelji). V nasprotnem primeru ministrstvo prijavo zavrže.
Šteje se, da javni razpis uspe, če prijavo odda najmanj en upravičeni prijavitelj.
VIII. Način obveščanja prijaviteljev o poteku postopka: rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za
infrastrukturo: http://www.mzi.gov.si.
IX. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri
nosilca dovoljenja za raziskovanje: o izbiri kandidata za
nosilca dovoljenja za raziskovanje odloči ministrstvo
z odločbo o izbiri kandidata za nosilca dovoljenja za raziskovanje, v roku 60 dni od dneva odpiranja vlog prispelih
na ta javni razpis, v primeru dražbe pa v roku 60 dni od
zaključka dražbe.
X. Odgovorne osebe ministrstva, pristojnega za
rudarstvo, za dajanje informacij med potekom postopka
javnega razpisa: odgovorna oseba za dajanje informacij
med potekom javnega razpisa je Marko Fajič (marko.fajic@gov.si, tel. 01/478-74-17).
Ministrstvo za infrastrukturo
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana na podlagi:
– Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16),
– Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08,
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1) in
– Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 3/17;
v nadaljnjem besedilu: uredba),
objavlja,
1. javni razpis
za ukrep odpravljanje zaraščanja
na kmetijskih zemljiščih
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet
javnega razpisa:

Razpisana sredstva:

Vrsta
javnega razpisa:
Začetek vnosa vlog
in zaključek javnega razpisa:

Informacije
o razpisu:

Predmet javnega razpisa je podpora za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih
zemljiščih.
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno:
2.000.000,00 eurov.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in sicer iz proračunske
postavke 995310 – odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč
proračuna Republike Slovenije.
Odprti.
Javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (v nadaljnjem
besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Vložitev vloge poteka od 10. 5. 2017 od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa, ki ga
na svoji spletni strani objavi ministrstvo.
Vloge, vložene pred rokom za vložitev vlog, se zavrže.
INFO točka Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem
besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

2. Predmet podpore
(1) Skladno z 2. členom uredbe so do podpore
upravičena tista kmetijska zemljišča, ki so v prostorskem
načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi opredeljena
kot kmetijsko zemljišče in so bila v skladu z ZKme-1,
glede na evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih
zemljišč na dan 18. junija 2011 opredeljena z vrsto dejanske rabe 1410 – kmetijsko zemljišče v zaraščanju,
ter zaraščanje do oddaje vloge na javni razpis še ni bilo
odpravljeno.
(2) Podpora je skladno s 3. členom uredbe namenjena povračilu stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih del za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih
zemljiščih v zaraščanju, ki so določeni v pavšalnem
znesku.
3. Upravičenec: skladno s 4. členom uredbe so
upravičenci do podpore nosilci kmetijskih gospodarstev,
ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih pro
izvodov in izpolnjujejo pogoje za pridobitev podpore po
uredbi.
4. Finančni določbi
(1) Skladno s prvim odstavkom 9. člena uredbe se
podpora dodeli upravičencu kot enkratna pomoč v obliki
nepovratnih sredstev v višini 3000 eurov/ha kmetijskega
zemljišča v zaraščanju oziroma sorazmerno s površino,

na kateri je bilo odpravljeno zaraščanje, ki ne sme biti
manjša od površine iz 5. točke 5. poglavja tega javnega
razpisa, in sicer 0,3 ha.
(2) Skladno z drugim odstavkom 9. člena uredbe se
sredstva, namenjena za izvajanje ukrepa po tem javnem
razpisu, zagotovijo iz namenske proračunske postavke
995310 – odškodnine zaradi spremembe namembnosti
kmetijskih zemljišč proračuna Republike Slovenije.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj ob oddaji
vloge na javni razpis
Skladno s 5. členom uredbe mora vlagatelj ob oddaji vloge na javni razpis izpolnjevati naslednje pogoje:
1. biti lastnik ali zakupnik kmetijskega zemljišča
v zaraščanju na območju Republike Slovenije, na katerem se bo izvajal ukrep po tem javnem razpisu. V primerih, ko je kmetijsko zemljišče v zaraščanju v solastnini,
je treba priložiti soglasja vseh solastnikov posameznega
kmetijskega zemljišča;
2. v primeru zakupa priložiti kopijo zakupne pogodbe, ki je vpisana v zemljiški knjigi,
3. v primeru zakupa priložiti soglasje lastnika posameznih zemljišč za izvedbo ukrepa po tem javnem
razpisu;
4. biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev
(v nadaljnjem besedilu: RKG) v skladu z ZKme-1, kot
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nosilec kmetijskega gospodarstva in imeti na tem kmetijskem gospodarstvu (v nadaljnjem besedilu: KMG) vpisane grafične enote rabe kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: GERK) z vrsto rabe 1411 – površina
za ukrep odprava zaraščanja, na katerih se bo izvajal
ukrep po tem javnem razpisu;
5. strnjena površina kmetijskih zemljišč v zaraščanju ne sme biti manjša od 0,3 ha;
6. priložiti seznam vseh zemljiških parcel za posamezni GERK – kmetijsko zemljišče, namenjeno za
izvajanje ukrepa odpravljanje zaraščanja, na katerih se
bo izvajal ukrep po tem javnem razpisu;
7. pri odpravi zaraščanja na območju varovanj in
omejitev po posebnih predpisih, kot je to razvidno iz
lokacijske informacije, priložiti predpisana soglasja in
dovoljenja pristojnih organov;
8. ne sme začeti z deli pred izdajo odločbe o pravici
do sredstev po tem javnem razpisu;
9. ne sme biti izključen iz prejemanja podpore
v skladu z ZKme-1;
10. imeti poravnane vse davčne obveznosti do države;
11. če je fizična oseba, razen samostojni podjetnik
posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju;
12. če je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne
poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra;
13. za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom ZKme-1.
14. nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba
v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje,
ni predmet podpore po tem javnem razpisu;
15. priložiti izjavo, ali gre za enotno podjetje, z navedbo podjetij, ki so z njim povezana, če je vlagatelj
poslovni subjekt. Izjavo poda vsak vlagatelj na obrazcu,
ki je kot priloga 1 sestavni del uredbe;
16. v desetih letih pred oddajo vloge na javni razpis
za ukrep po tem javnem razpisu za ista investicijska
vlaganja (za vzpostavitev kmetijskega zemljišča, primernega za kmetijsko pridelavo, z izvedbo naslednjih del:
krčitev grmovja in dreves, odstranitev kamnitih osamelcev in izravnava zemljišča;) na istem zemljišču ni prejel
javnih nepovratnih sredstev;
17. ne sme presegati skupnega zneska pomoči
de minimis v skladu z drugim odstavkom 10. člena
uredbe;
18. ni v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije,
ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in
nezdružljivo s skupnim trgom Evropske unije.
6. Obvezne priloge k vlogi na javni razpis
Skladno s 6. členom uredbe so obvezne priloge,
ki jih mora upravičenec priložiti vlogi na javni razpis za
ukrep po tem javnem razpisu, in brez katerih se vloga
zavrže brez pozivanja na dopolnitev:
1. kopija zakupne pogodbe iz 2. točke 5. poglavja
tega javnega razpisa;
2. soglasje lastnika iz 3. točke 5. poglavja tega javnega razpisa;
3. seznam vseh zemljiških parcel za posamezni
GERK iz 6. točke 5. poglavja tega javnega razpisa.
7. Združevanje podpor in skupni znesek podpore
(1) Skladno s prvim odstavkom 10. člena uredbe
se podpora za ukrep dodeli po pravilih o dodeljevanju
pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352
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z dne 24. 12. 2013, str. 9; v nadaljnjem besedilu: Uredba
1408/2015/EU).
(2) Skladno z drugim odstavkom 10. člena uredbe
se plačila za zahtevke iz prejšnjega odstavka dodelijo
do skupnega zneska pomoči de minimis iz drugega
odstavka 3. člena Uredbe 1408/2013/EU. Če bi skupni
znesek pomoči de minimis na upravičenca oziroma na
enotno podjetje presegel to omejitev, se nadomestilo iz
prejšnjega odstavka pred dodelitvijo zniža, tako da ta
omejitev ni presežena.
(3) Skladno s tretjim odstavkom 10. člena uredbe
v primerih, ko je upravičenec dejaven v primarni pro
izvodnji kmetijskih proizvodov in tudi v enem ali več
sektorjih oziroma ima druge dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013
z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1407/2013/EU) se navedena uredba
uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s temi sektorji ali
dejavnostmi, če je ustrezno zagotovljeno, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, da primarna proizvodnja
kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis,
dodeljene v skladu z navedeno uredbo.
(4) Skladno s četrtim odstavkom 10. člena uredbe
se v primerih, ko je upravičenec dejaven v primarni pro
izvodnji kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva in
akvakulture, določbe Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014
z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne
28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba
717/2014/EU) uporabljajo za pomoč, dodeljeno v zvezi
s tem sektorjem, če je ustrezno zagotovljeno, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, da primarna pro
izvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de
minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.
(5) Skladno s petim odstavkom 10. člena uredbe
se pomoč de minimis iz tega javnega razpisa ne sme
kumulirati z drugimi državnimi pomočmi v zvezi z istimi
upravičenimi stroški, če bi bili s takšnim kumuliranjem
pomoči preseženi najvišji zneski oziroma intenzivnost
pomoči, določeni za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Evropske unije, ne glede na to, ali se projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske unije.
(6) Skladno s šestim odstavkom 10. člena uredbe se pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 1408/2013/EU, lahko kumulira z drugo pomočjo
de minimis, dodeljeno za dejavnosti v skladu z Uredbo 1407/2013/EU ali Uredbo 717/2014/EU, do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU ali Uredbi
717/2014/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov
zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih pro
izvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU ali Uredbo 717/2014/EU.
8. Pogoja ob vložitvi zahtevka za izplačilo podpore
Skladno s 7. členom uredbe mora upravičenec ob
vložitvi zahtevka za izplačilo po tem javnem razpisu izpolnjevati naslednja pogoja:
1. upravičenec mora po izvedbi ukrepa iz te uredbe
prijaviti v RKG spremembo vrste rabe GERK. Upravičena površina, na kateri je bil izveden ukrep, ne sme biti
manjša od odobrene površine za izvajanje ukrepa, in
sicer 0,3 ha;
2. pri odpravi zaraščanja na območju varovanj in
omejitev po posebnih predpisih mora ob zahtevku za
izplačilo podpore predložiti dokazila, da so dela izvedena v skladu s soglasji in dovoljenji pristojnih organov.
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9. Vloga in postopek za dodelitev podpore
(1) Skladno s prvim odstavkom 11. člena uredbe
se sredstva po tem javnem razpisu razpišejo z odprtim
javnim razpisom v skladu z ZKme-1.
(2) Skladno s tretjim odstavkom 11. člena uredbe
ministrstvo na spletnih straneh objavi razpisno dokumentacijo in navodila za izpolnjevanje prijavnih obrazcev za izvedbo javnega razpisa.
(3) Skladno s šestim odstavkom 11. člena uredbe
se vloge na javni razpis vlagajo od 10. 5. 2017 od 9. ure
do dneva zaprtja odprtega javnega razpisa. Zaprtje odprtega javnega razpisa objavi ministrstvo na svoji spletni
strani.
(4) Skladno s prvim odstavkom 12. člena uredbe
vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami.
(5) Skladno z drugim odstavkom 12. člena uredbe se vloga na javni razpis vloži v pisni obliki v skladu
z določbami 50. člena ZKme-1, na prijavnem obrazcu,
ki je del razpisne dokumentacije, z dokazili in obveznimi
prilogami na naslov: Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana, v roku, ki je opredeljen v tem javnem razpisu.
(6) Skladno s tretjim odstavkom 12. člena uredbe
morajo biti na ovojnici vloge na javni razpis razvidni
datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis,
ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče
agencije, ter naslov in oznaka javnega razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja.
(7) Skladno s prvim odstavkom 13. člena uredbe se
vloge obravnavajo v skladu z 51., 52., 53. in 56. členom
ZKme-1.
(8) Skladno z drugim odstavkom 13. člena uredbe
odpiranje vlog na javni razpis ni javno.
(9) Skladno s tretjim odstavkom 13. člena uredbe
agencija odpira in obravnava vloge in zahteva odpravo
njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog
na odprti javni razpis. Podpora se dodeljuje po vrstnem
redu prejema popolnih vlog do višine razpisanih sredstev za ukrep po tem javnem razpisu.
(10) Skladno s četrtim odstavkom 13. člena uredbe
agencija pozove vlagatelja nepopolne vloge na dopolnitev. Šteje se, da je bila vloga vložena takrat, ko je bila
dopolnjena.
(11) Skladno s petim odstavkom 13. člena uredbe
se ne glede na prejšnji odstavek vloga zavrže brez poziva na dopolnitev, če vlogi niso priložene obvezne priloge
iz 6. poglavja tega javnega razpisa.
(12) Skladno s šestim odstavkom 13. člena uredbe
se popolna vloga po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko vloge.
(13) Skladno s sedmim odstavkom 13. člena uredbe se izpolnjevanje pogojev prispelih vlog na javni razpis
preverja po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih
vlog. Dodelitev podpore se odobri za popolne vloge na
javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje, in sicer do višine
razpisanih sredstev.
(14) Skladno z osmim odstavkom 13. člena uredbe se za vlogo, ki je popolna in izpolnjuje predpisane
pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za
dodelitev podpore v celoti, lahko odobri dodelitev podpore do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj
s tem strinja. Vlagatelj mora v osmih dneh od vročitve
obvestila na agencijo poslati izjavo, da se s tem strinja,
sicer se šteje, da se ne strinja.
(15) Skladno z devetim odstavkom 13. člena uredbe v primerih, ko je skupna višina zaprošenih sredstev
višja od sredstev za subvencioniranje, ki so bila razpisana, in so sredstva glede na predhodne odobrene
vloge še na voljo, agencija v primeru, če sta na zadnjem
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mestu seznama prejetih vlog na javni razpis dve ali je
več popolnih in vsebinsko ustreznih vlog z enakim datumom in časom oddaje vloge, izvede žrebanje. Z žrebom
se določi vrstni red dodelitve podpore. Pri žrebanju so
lahko navzoči tudi vlagatelji. O času in kraju žrebanja jih
agencija pisno obvesti. Tričlansko komisijo, ki nadzira
žrebanje, in osebo, ki ga vodi, imenuje predstojnik agencije med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na agenciji.
(16) Skladno z desetim odstavkom 13. člena uredbe se žrebanje iz prejšnjega odstavka opravi v uradnih
prostorih agencije. O njem se sestavi zapisnik, podpišejo pa ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je
vodila žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
(17) Skladno z enajstim odstavkom 13. člena uredbe mora agencija še pred odobritvijo podpore preveriti
višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega
upravičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za
kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi ministrstvo oziroma za
pomoči de minimis v gospodarstvu, v evidenci državnih
pomoči, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za finance.
(18) Skladno z dvanajstim odstavkom 13. člena uredbe mora agencija za upravičence, ki so enotno podjetje, predhodno preveriti, da že dodeljena pomoč de minimis
za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega
15.000 eurov v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
(19) Skladno s trinajstim odstavkom 13. člena uredbe agencija vlagatelju odobri podporo z odločbo o pravici do sredstev v skladu s 53. členom ZKme-1, v kateri
se navede, da gre za pomoč de minimis v kmetijskem
sektorju, dodeljeno v skladu z Uredbo 1408/2013/EU.
(20) Skladno s štirinajstim odstavkom 13. člena
uredbe agencija v odločbi o pravici do sredstev določi
rok za izvedbo del in vložitev zahtevka, ki ni daljši od
enega leta od izdaje odločbe o pravici do sredstev.
10. Vlaganje zahtevkov za izplačilo podpore
(1) Skladno s prvim odstavkom 14. člena uredbe se
podpora izplača na podlagi enega zahtevka upravičenca
za izplačilo podpore. V skladu z 2. točko 7. člena uredbe
je v primeru, da gre za odpravljanje zaraščanja na območju varovanj in omejitev po posebnih predpisih treba
zahtevku priložiti dokazila, da so dela izvedena v skladu
s soglasji in dovoljenji pristojnih organov.
(2) Skladno z drugim odstavkom 14. člena uredbe
upravičenec zahtevek za izplačilo podpore vloži v skladu
s 56. členom ZKme-1 na obrazcu Zahtevek za izplačilo
sredstev za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih
zemljiščih, objavljenem skupaj z javnim razpisom.
(3) Skladno s tretjim odstavkom 14. člena uredbe
se zahtevek za izplačilo podpore vloži v skladu z rokom,
opredeljenem v odločbi o pravici do sredstev.
(4) Skladno s petim odstavkom 14. člena uredbe se
na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo
podpore in po opravljeni kontroli iz 15. poglavja tega
javnega razpisa podpora izplača na transakcijski račun
upravičenca.
(5) Skladno s šestim odstavkom 14. člena uredbe
mora agencija v 15 dneh po izplačilu pomoči de minimis
posameznemu upravičencu poročati o dodeljenih pomočeh na obrazcu in na način, ki ju ministrstvo objavi na
svojih spletnih straneh.
11. Obveznosti upravičenca po izplačilu podpore
Skladno z 8. členom uredbe mora upravičenec po
izplačilu sredstev izpolnjevati naslednje obveznosti:
1. na kmetijskih zemljiščih, za katere je bila dodeljena podpora, izvajati kmetijsko dejavnost;
2. na kmetijskih zemljiščih, za katere je bila dodeljena podpora, še deset let izvajati kmetijsko dejavnost,
ne glede na to, ali se vrsta rabe GERK v tem obdobju
spremeni v drugo ustrezno vrsto rabe GERK;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
3. še deset let oddajati zbirno vlogo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, za
zemljišča, ki so bila predmet podpore;
4. omogočiti dostop do dokumentacije, ki se nanaša
na ukrep po tem javnem razpisu, in omogočiti kontrolo
izvedbe odprave zaraščanja na kraju samem agenciji
in ministrstvu.
12. Sprememba upravičenca
(1) Skladno s prvim odstavkom 15. člena uredbe
v primeru spremembe upravičenca v skladu s 54. členom ZKme-1 vse obveznosti, ki so nastale do spremembe v RKG in izhajajo iz dodelitve podpore za odpravo
zaraščanja iz tega javnega razpisa, preidejo na novega
upravičenca.
(2) Skladno z drugim odstavkom 15. člena uredbe
v primerih, ko upravičenec kmetijsko zemljišče, za katero je bila dodeljena podpora, da v zakup ali proda fizični
ali pravni osebi, lahko poda predlog za spremembo
upravičenca po prejšnjem odstavku, sicer je sam odgovoren za vse obveznosti.
13. Sankcije
(1) Skladno s prvim odstavkom 16. člena uredbe
v primerih, ko upravičenec zamudi rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, ki je določen v odločbi o pravici do sredstev, ni upravičen do sredstev, določenih
v odločbi, prav tako se ga izključi iz zadevnega ukrepa
za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje
koledarsko leto.
(2) Skladno z drugim odstavkom 16. člena uredbe
v skladu s prvim odstavkom 57. člena ZKme-1 pri namerni vložitvi napačne vloge ali zahtevka in kadar upravičenec sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za
katerega so mu bila dodeljena, ali je sredstva pridobil
nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav,
agencija zahteva vračilo dodeljenih sredstev.
(3) Skladno s tretjim odstavkom 16. člena uredbe se
v primerih, če pride do neupravičenega plačila, v skladu
z drugim odstavkom 57. člena ZKme-1 upravičencu izda
odločba, s katero se zahteva vračilo dodeljenih sredstev
in določi rok vračila dodeljenih sredstev. Če stranka
sredstev ne vrne v roku, določenem s to odločbo, se ji
zaračunajo zakonite zamudne obresti.
(4) Skladno s četrtim odstavkom 16. člena uredbe mora upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne
omogoči kontrole na kraju samem, v proračun Republike
Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
(5) Skladno s petim odstavkom 16. člena uredbe
mora upravičenec, ki ne hrani dokumentacije o naložbi
oziroma ne omogoči dostopa do dokumentacije o naložbi, v proračun Republike Slovenije vrniti deset odstotkov
izplačanih sredstev.
(6) Skladno s šestim odstavkom 16. člena uredbe
v primerih, če upravičenec ne uporablja naložbe v skladu s 1., 2. ali 3. točko 11. poglavja tega javnega razpisa
še najmanj naslednjih deset let po izplačilu sredstev, se
uporabijo naslednje sankcije:
– po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo,
– po drugi ugotovljeni kršitvi mora v proračun Republike Slovenije vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,
– po tretji ugotovljeni kršitvi mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
14. Višja sila in izjemne okoliščine
(1) Skladno s prvim odstavkom 17. člena uredbe se
za izvajanje ukrepa iz tega javnega razpisa priznavajo
primeri višje sile in izjemnih okoliščin, in sicer smrt upravičenca, dolgotrajna nezmožnost upravičenca za delo,
zemeljski plaz ali poplava, ki resno prizadene KMG,
ali ko kmetijskega zemljišča zaradi legalno zgrajenega
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objekta v javnem interesu ni več mogoče uporabljati za
kmetijske namene.
(2) Skladno z drugim odstavkom 17. člena uredbe
o višji sili ali izjemnih okoliščinah upravičenec oziroma
pravni naslednik pisno obvesti agencijo in predloži ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od dneva nastanka
višje sile ali izjemnih okoliščin oziroma od dneva, ko to
lahko stori.
(3) Skladno s tretjim odstavkom 17. člena uredbe
o upravičenosti višje sile ali izjemnih okoliščin odloči
agencija in na podlagi prejetih dokazil izda odločbo
o upoštevanju višje sile pri izvajanju ukrepa iz tega javnega razpisa.
15. Kontrola
(1) Skladno s prvim odstavkom 18. člena uredbe
agencija izvaja 100 odstotno administrativno kontrolo in
pet odstotno kontrolo na kraju samem.
(2) Skladno z drugim odstavkom 18. člena uredbe
agencija zagotovi ločenost izvajanja nalog administrativnih kontrol in kontrole na kraju samem.
16. Hramba dokumentacije: skladno z 19. členom
uredbe morata upravičenec in agencija dokumentacijo,
ki je bila podlaga za odobritev podpore iz tega javnega
razpisa, hraniti deset let od izplačila podpore.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 5443-2/2016/14

Ob-2063/17

Na podlagi določb:
– Uredbe št. 1303/2013/EU 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 št. 347 z dne 20. 12. 2013,
Uredba o skupnih določbah, v nadaljevanju: Uredba
št. 1303/2013/EU);
– Uredbe št. 1304/2013/EU 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 št. 1304/2013/EU);
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe
št. 1303/2013/EU;
– Uredbe št. 966/2012/EU 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;
– 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, 58/16 in 69/16 – popr.);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2017
(DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16);
– 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);
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
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– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 96/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. 10. 2014;
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16MAOP001 z dne 16. 12. 2014 (z vsemi spremembami, v nadaljevanju: OP EKP 2014-2020) in
– Odločitve o podpori št. 9-1/2/MDDSZ/0 za »Javni
razpis za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov«
(št. dokumenta: 3032-20/2017/4), ki jo je Služba Vlade
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko v vlogi organa upravljanja izdala dne 12. 4. 2017
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana objavlja
javni razpis
za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov
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, 9. prednostne osi: Socialna vključenost in
zmanjševanje tveganja revščine, 9.1 prednostne naložbe: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje
zaposljivosti, 9.1.2 specifičnega cilja: Opolnomočenje
ciljnih skupin za približevanje trgu dela. Na javnem razpisu bodo izbrane operacije. Operacijo v okviru tega javnega razpisa predstavlja projekt izbranega prijavitelja.
1. Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika
Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana v vlogi posredniškega organa (v nadaljevanju: ministrstvo)
2. Predmet, namen, cilji, ciljna skupina javnega razpisa ter regija izvajanja

2.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve in delovanja večnamenskih romskih
centrov, v katerih se bodo izvajale aktivnosti namenjene
krepitvi in izboljševanju socialno-ekonomskega položaja pripadnikov1 romske skupnosti v Republiki Sloveniji,
njihovi boljši družbeni integraciji ter vzpostavitvi sodelovanja in zaupanja z večinskim prebivalstvom lokalne
skupnosti. Namen aktivnosti, ki se bodo izvajale v večnamenskih romskih centrih, je zmanjševanje tveganja
revščine, dvig socialnih kompetenc, opolnomočenje in
približevanje trgu dela ter aktivno vključevanje v družbo.
Opredelitev večnamenskega romskega centra:
Večnamenski romski center (v nadaljevanju: VNRC)
je prostor, ki je namenjen izvajanju različnih aktivnosti
(izobraževanje, usposabljanje in svetovanje ter druženje
itd.) za pripadnike romske skupnosti v Republiki Sloveniji. Za organizacijo in izvajanje navedenih aktivnosti je
zadolžen romski aktivator.
Opredelitev romskega aktivatorja:
Romski aktivator je oseba, ki je zaposlena v večnamenskem romskem centru, da usmerja delovanje
VNRC, organizira in izvaja različne aktivnosti (izobraževanje, usposabljanje in svetovanje ter druženje itd.)
za pripadnike romske skupnosti v Republiki Sloveniji.
2.2 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je vzpostavitev in delovanje predvidoma 11 VNRC na izbranih lokacijah, in sicer predvidoma 1 v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija
(v nadaljevanju: KRZS) in predvidoma 10 v Kohezijski
regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS).
VNRC morajo biti vzpostavljeni in delovati na območju
občin, ki spadajo pod pristojnost naslednjih centrov za socialno delo (v nadaljevanju: CSD): Murska Sobota, Lendava,
Maribor, Krško, Novo mesto, Kočevje, Ribnica, Grosuplje,
Trebnje, Črnomelj in Metlika, in sicer tako, da bo deloval
en VNRC v eni od občin, ki sodi v teritorialno pristojnost
navedenih CSD-jev, kot sledi iz spodnjih preglednic:

Preglednica št. 1:
V Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (KRZS)
CENTER ZA SOCIALNO DELO
Grosuplje

OBČINA2
Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje

Preglednica št. 2:
V Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS)
CENTER ZA SOCIALNO DELO
Murska Sobota
Črnomelj
Metlika
Kočevje
Novo mesto
Lendava
Maribor
Trebnje
Krško
Ribnica

OBČINA3
Murska Sobota, Beltinci, Tišina, Cankova, Gornji Petrovci, Šalovci, Hodoš,
Kuzma, Grad, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci
Črnomelj, Semič
Metlika
Kočevje, Kostel, Osilnica
Novo mesto, Šmarješke Toplice, Škocjan, Šentjernej, Dolenjske Toplice,
Žužemberk, Straža, Mirna Peč,
Lendava, Črenšovci, Turnišče, Odranci, Velika Polana, Dobrovnik, Kobilje
Maribor, Rače - Fram, Hoče - Slivnica, Starše, Miklavž na Dravskem Polju,
Duplek, Pesnica (Dragučova, Pernica Ložane, Vosek, Vukovje in del Kušernika)
Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog - Trebelno
Krško, Kostanjevica na Krki
Ribnica, Sodražica, Loški Potok

Izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Občine, za katere je pristojen posamezen center za socialno delo.
3
Občine, za katere je pristojen posamezen center za socialno delo.
1
2
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2.3 Cilji javnega razpisa
Glavni cilj:
Cilj javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki
bodo v VNRC nudili aktivnosti: z vsebinami za krepitev
socialno-ekonomskega položaja pripadnikov romske
skupnosti (pridobivanju novih znanj in kompetenc, ki
omogočajo uspešnejši nastop na trgu dela ipd.), za dvig
kakovosti življenja, za spodbujanje in krepitev integracije
v širšo skupnost in za vzpostavljanje zaupanja in sodelovanja z večinskim prebivalstvom.
Specifični cilj:
Za doseganje pričakovanega rezultata specifičnega
cilja Operativnega programa EKP 2014–2020 »opolnomočenje ciljnih skupin za približevanju trgu dela« se
bodo izvajale različne aktivnosti namenjene:
– utrditvi zavesti pri čim večjem številu pripadnikov
romske skupnosti, ki bodo vključeni v aktivnosti VNRC,
da so sistemi izobraževanj in raznovrstnih usposabljanj
ter redna zaposlitev koristni in potrebni za dvig življenjskega standarda;
– okrepitvi prepričanja vključenih pripadnikov romske skupnosti, da je z osebnim angažmajem pri aktivnostih iskanja in pridobivanja informacij, vključevanjem
v delovanje širše družbe, z obiskovanjem usposabljanj
in delavnic ter izobraževanj mogoče osebno rasti in
izstopiti iz kroga revščine, ne da bi pri tem morali spremeniti kulturno identiteto;
– odpravljanju predsodkov, ki vodijo v nesodelovanje in odtujenost med pripadniki romske skupnosti ter
večinskim prebivalstvom lokalne skupnosti;
– okrepitvi povezanosti in vključenost pripadnikov
romske skupnosti v ožje in širše družbeno okolje v katerem živijo.
2.4 Ciljna skupina javnega razpisa
Ciljna skupina javnega razpisa so pripadniki romske
skupnosti v Republiki Sloveniji.
2.5 Regija izvajanja
V okviru javnega razpisa bo sofinanciranih 11
VNRC na izbranih lokacijah, in sicer predvidoma 1
v KRZS in predvidoma 10 v KRVS4.
Projekti vzpostavitve VNRC se bodo izvajali tako na
območju KRZS, kar je razvidno iz preglednice št. 1, kot
na območju KRVS, kar je razvidno iz preglednice št. 2.
3. Oblika pomoči – pomoč po pravilu de minimis: na
podlagi mnenja Ministrstva za finance št.: 440-1/2017/2,
z dne 17. 1. 2017, sredstva za sofinanciranje projektov
ne zapadejo podrobni presoji z vidika pravil državne
pomoči.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidira prijavitelj samostojno ali v projektnem partnerstvu z drugimi organizacijami, za katere meni, da bi lahko s svojimi tehničnimi,
kadrovskimi in prostorskimi kapacitetami oziroma izku4
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 in njene spremembe, ki sledi iz Uredbe
(ES) št. 105/2007) razdeljena na dve kohezijski regiji, in
sicer na bolj razvito kohezijsko regijo zahodna Slovenija
(v nadaljevanju KRZS) in manj razvito kohezijsko regijo
vzhodna Slovenija (v nadaljevanju KRVS). KRZS sestavljajo 4 statistične regije (osrednjeslovenska, gorenjska,
goriška in obalno-kraška). KRVS sestavlja 8 statističnih
regij (pomurska, podravska, koroška, savinjska, zasavska,
spodnjeposavska, jugovzhodna Slovenija in notranjsko-kraška).http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/e-novice/kohezijski-e-koticek/files/e-novice-maj-2015.pdf
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šnjami pri delu s ciljno skupino pripomogle k kvalitetnejši
izvedbi projekta.
V kolikor se na razpis prijavi projektno partnerstvo,
prijavo odda samo prijavitelj, ki je tudi odgovorni nosilec
projekta. Projektno partnerstvo lahko sestavljajo največ
tri pravne osebe (prijavitelj in največ dva projektna partnerja). Projektni partner mora imeti sedež na območju
teritorialne pristojnosti tistega CSD, znotraj katerega
je prijavitelj prijavil projekt vzpostavitve VNRC. Prijavitelj z vsakim projektnim partnerjem sklene dogovor
o sodelovanju (Priloga 3), ki je obvezna priloga vloge
prijavitelja.
V primeru izbora projektnega partnerstva na javnem razpisu, pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom
podpiše zgolj prijavitelj. Prijavitelj je dolžan v roku 15 dni
po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju predložiti ministrstvu partnerski sporazum (sklenjen z vsemi projektnimi
partnerji, osnutek partnerskega sporazuma je Priloga
št. 4, ki je del razpisne dokumentacije). V partnerskem
sporazumu, ki ga prijavitelj podpiše z vsemi projektnimi
partnerji, so opredeljene pravice, obveznosti in odgovornosti projektnih partnerjev pri izvedbi projekta.
4.1 Upravičeni prijavitelj in projektni partnerji
Pogoji, ki jih mora prijavitelj in projektni partnerji izpolnjevati, da se uvrsti/-jo v izbor za dodelitev sredstev,
so naslednji:
1. je pravna oseba zasebnega ali javnega prava
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima v ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje; premoženje,
dobiček in presežke prihodkov nad odhodki uporablja za
opravljanje osnovne dejavnosti oziroma ne deli dobička
ali presežka prihodkov nad odhodki, temveč ga vlaga
v razvoj dejavnosti.
Prijavitelj mora k prijavi priložiti kopijo ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega temeljnega akta, iz
katerega je razvidno neprofitno delovanje pravne osebe,
v kolikor le-ta ni javno dostopen na spletni strani Poslovnega registra Slovenije – AJPES.
Dokazilo: Priloga št. 5: Kopija ustanovitvenega akta
ali drugega ustreznega temeljnega akta.
2. je pravna oseba, ki ima na dan prijave v ustanovitvenem aktu ali v drugem ustreznem temeljnem aktu
registrirano vsaj eno izmed naslednjih dejavnosti: SKD
85.5 – Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; SKD 85.59 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; SKD 85.6 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje; SKD 88 – Socialno
varstvo brez nastanitve; SKD 88.991 – Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij; SKD 93.299– Druge
nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
Dokazilo: SKD dejavnost se preveri v Poslovnem
registru Slovenije – AJPES oziroma iz Priloge št.5.
3. ima sedež znotraj teritorialne pristojnosti CSD za
katerega prijavlja projekt vzpostavitve VNRC.
Dokazilo: naslov uradnega sedeža se preveri v Poslovnem registru Slovenije – AJPES.
4. ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta
(okvirno za tri mesece delovanja VNRC) ter sposobnost
zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta.
Dokazilo: Obrazec št. 3 ali Obrazec št. 4: Izjava
prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ali Izjava projektnega partnerstva o izpolnjevanju
in sprejemanju razpisnih pogojev.
5. ima poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do
vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave
na javni razpis.
Dokazilo: Obrazec št. 3 ali Obrazec št. 4: Izjava
prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih po-
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gojev ali Izjava projektnega partnerstva o izpolnjevanju
in sprejemanju razpisnih pogojev.
6. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja
delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
Dokazilo: Obrazec št. 3 ali Obrazec št. 4: Izjava
prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ali Izjava projektnega partnerstva o izpolnjevanju
in sprejemanju razpisnih pogojev.
7. nima neporavnanih obveznostih (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske
politike) do ministrstva ob prijavi na javni razpis, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva
ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim
izvršilnim naslovom.
Dokazilo: Obrazec št. 3 ali Obrazec št. 4: Izjava
prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ali Izjava projektnega partnerstva o izpolnjevanju
in sprejemanju razpisnih pogojev.
V primeru, da se prijavi projektno partnerstvo, vsi
partnerji podpišejo Obrazec št. 4: Izjava projektnega
partnerstva o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih
pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdijo izpolnjevaje in sprejemanje razpisnih
pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu.
Projektni partner mora izpolnjevati pogoje navedene v točkah 1, 3, 4, 5, 6 in 7.
Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa
pridobi potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih
evidenc. Za hitrejšo obravnavo prijave, lahko prijavitelj
in vsak projektni partner, v primeru projektnega partnerstva, navedena potrdila iz uradnih evidenc priloži sam.
Poleg zgoraj navedenih mora prijavitelj (in v primeru projektnega partnerstva tudi vsak projektni partner)
izpolnjevati še splošne in specifične pogoje za vse prijavljene projekte.
4.2 Splošni pogoji za vse prijavljene projekte
1. Projekt prijavitelja je skladen s cilji na ravni OP
EKP 2014–2020 ter s cilji in rezultati na ravni 9. prednostne osi oziroma 9.1 prednostne naložbe kot je navedeno v točki 2 tega javnega razpisa.
Dokazilo: Obrazec št. 1: Prijava na javni razpis
2. Projekt prijavitelja prispeva k doseganju rezultatov in kazalnikov 9.1.2 specifičnega cilja prednostne
naložbe, kot navedeno v točki 2.3 tega javnega razpisa.
Dokazilo: Obrazec št. 1: Prijava na javni razpis
3. Projekt prijavitelja je izvedljiv v okviru obdobja
upravičenosti na katerega se nanaša podpora, kot je
določeno v točki 6.4 tega javnega razpisa.
Dokazilo: Obrazec št. 1: Prijava na javni razpis
4. Projekt prijavitelja vključuje ustrezno ciljno skupino, kot je določeno v točki 2.4 tega javnega razpisa.
Dokazilo: Obrazec št. 1: Prijava na javni razpis
5. Projekt prijavitelja je skladen s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno z dostopnostjo za invalide
ter enakosti moških in žensk.
Dokazilo: Obrazec št. 1: Prijava na javni razpis
4.3 Specifični pogoji za vse prijavljene projekte
Pogoji, ki jih mora samostojni prijavitelj ali projektno
partnerstvo, izpolnjevati, da se uvrsti/-jo v izbor za dodelitev sredstev so naslednji:
1. Prijavitelj ali projektno partnerstvo za vzpostavitev in delovanje VNRC mora zagotavljati prostore,
ki predstavljajo sedež VNRC na lokaciji, ki jih določata
preglednica št. 1 in št. 2. Velikost prostora mora obsegati
najmanj 35 m2 neto uporabne tlorisne površine s (so)
uporabo toaletnih prostorov ter enega večnamenskega
prostora za izvajanje načrtovanih aktivnosti.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dokazilo: Priloga št. 6: Kopija pogodbe o najemu
prostora za celotno obdobje izvajanja projekta ali dokazilo o lastništvu skupaj s kopijo tlorisa površine prostora,
iz katerega je razvidna namembnost prostorov.
2. Prijavitelj oziroma projektno partnerstvo bo v roku
30. dni, po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju projekta,
zaposlil kot romskega aktivatorja (za celotno obdobje
izvajanja projekta) vsaj eno osebo, ki ima bodisi: a)
pridobljeno III. stopnjo izobrazbe ali b) pridobljeno vsaj
II. stopnjo izobrazbe in opravljeno nacionalno poklicno
kvalifikacijo (NPK) romski koordinator / koordinatorica ali
NPK romski pomočnik / pomočnica.
Dokazilo: Obrazec št. 3 ali Obrazec št. 4: Izjava
prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ali Izjava projektnega partnerstva o izpolnjevanju
in sprejemanju razpisnih pogojev.
3. Prostori, kjer bo deloval VNRC, morajo biti uporabnikom na voljo čez celotno obdobje sofinanciranja,
najmanj 5 krat na teden, vsaj 40 ur tedensko, in sicer
kadarkoli med 8. in 22. uro. V prostoru je prepovedano
kajenje in točenje ter uživanje alkoholnih pijač. Uporabnikom morajo biti brezplačno na voljo toaletni prostori in
pitna voda. V času, ko je prostor na voljo uporabnikom,
mora biti temperatura zraka v prostoru sledeča: v času
brez ogrevanja med 22 °C in 26 °C in v času ogrevanja
med 19 °C in 24 °C. Prostor mora biti urejen in čist.
Dokazilo: Obrazec št. 3 ali Obrazec št. 4: Izjava
prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ali Izjava projektnega partnerstva o izpolnjevanju
in sprejemanju razpisnih pogojev.
4. Prijavitelj ali projektno partnerstvo mora pri izvajanju projekta zagotoviti, da se bodo v VNRC izvajale vsebine in aktivnosti, ki jih za pripadnike romske skupnosti načrtujejo resorna ministrstva: Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti – MDDSZ, Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport – MIZŠ, Ministrstvo za
kulturo – MK ter Ministrstvo za zdravje – MZ.
Dokazilo: Obrazec št. 3 ali Obrazec št. 4: Izjava
prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ali Izjava projektnega partnerstva o izpolnjevanju
in sprejemanju razpisnih pogojev.
5. Prijavitelj ali projektno partnerstvo mora zagotoviti brezplačno izvajanje vseh vsebin in aktivnosti za pripadnike romske skupnosti, ki se bodo izvajale v okviru
prijavljenega projekta.
Dokazilo: Obrazec št. 3 ali Obrazec št. 4: Izjava
prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ali Izjava projektnega partnerstva o izpolnjevanju
in sprejemanju razpisnih pogojev.
6. Prijavitelj ali projektno partnerstvo moraj voditi
evidenco in dokumentacijo o delu s pripadniki ciljne
skupine. Vso to dokumentacijo morajo hraniti skladno
s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov.
Dokazilo: Obrazec št. 3 ali Obrazec št. 4: Izjava
prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ali Izjava projektnega partnerstva o izpolnjevanju
in sprejemanju razpisnih pogojev.
7. Prijavitelj ali projektno partnerstvo lahko prijavi
le en projekt oziroma vzpostavi VNRC na eni od lokacij,
določenih v 2. poglavju razpisa.
Dokazilo: Obrazec št. 3 ali Obrazec št. 4: Izjava
prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ali Izjava projektnega partnerstva o izpolnjevanju
in sprejemanju razpisnih pogojev.
8. Prijavitelj ali projektno partnerstvo za izvedbo predlaganega projekta ni prejel/-o drugih javnih
sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije, in sicer za
stroške, ki so predmet vloge na ta javni razpis.
Dokazilo: Obrazec št. 3 ali Obrazec št. 4: Izjava
prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih po-
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gojev ali Izjava projektnega partnerstva o izpolnjevanju
in sprejemanju razpisnih pogojev.
9. Prijavljeni projekt vključuje vse zahtevane obvezne naloge romskega aktivatorja, ki so določene v 7.
poglavju tega javnega razpisa.
Dokazilo: Obrazec št. 3 ali Obrazec št. 4: Izjava
prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ali Izjava projektnega partnerstva o izpolnjevanju
in sprejemanju razpisnih pogojev.
10. Prijavitelj v okviru tega javnega razpisa lahko
odda le eno vlogo in ne more biti hkrati projektni partner
drugega prijavitelja.
Dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev;
11. Projektni partner lahko kandidira na razpisu le
pri enem prijavitelju.
Dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerstva o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja splošnih pogojev kateregakoli prijavitelja oziroma projektnega par-
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tnerja lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali
dokazila.
V kolikor bo strokovna komisija ugotovila, da prijava
ni skladna z vsemi naštetimi pogoji v točkah 4.1, 4.2 in
4.3, bo prijava zavrnjena.
5. Merila za izbor projektov
Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge ocenila na podlagi spodaj navedenih meril po ocenjevalni lestvici.
Ocenjevalna lestvica
Člani strokovne komisije bodo pri podeljevanju točk
upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico:
Št. točk
5
3
0

Ocena
povsem ustrezno
delno ustrezno
neustrezno/nesprejemljivo

Največje skupno možno število doseženih točk je
100. V izbor za sofinanciranje se bodo uvrstili projekti,
ki bodo zbrali vsaj 58 točk.

Točke so porazdeljene za posamezno merilo na naslednji način:
MERILO
1. USTREZNOST PROJEKTA

Maksimalno
št. točk
Možnih največ
40 točk
5 točk
5 točk
5 točk

1.1 Utemeljitev projekta
1.2 Opredelitev prepoznanih potreb oseb iz ciljne skupine
1.3 Načrtovane aktivnosti za krepitev medsebojnega razumevanja in sodelovanja z lokalno
skupnostjo/večinskim prebivalstvom lokalne skupnosti
1.4 Usklajenost projekta z lokalnimi/regionalnimi strategijami in/ali programi, ki so namenjene ciljni
5 točk
skupini
1.5 Vključevanje pripadnikov ciljne skupine v aktivnosti VNRC
5 točk
1.6 Usklajenost izvajanja aktivnosti za ciljno skupino s specifičnimi cilji javnega razpisa
5 točk
1.7 Načrtovane aktivnosti, ki se bodo v VNRC izvajale za opolnomočenje in približevanje trgu dela
5 točk
1.8 Finančna ustreznost prijavljenega projekta
5 točk
2. IZVEDLJIVOST PROJEKTA
Možnih največ
20 točk
2.1 Skladnost načrtovanih aktivnosti za izvedbo projekta
5 točk
2.2 Realna izvedljivost in smiselno načrtovanje aktivnosti VNRC v času trajanja sofinanciranja
5 točk
projekta
2.3 Informiranje in komuniciranje z javnostjo
5 točk
2.4 Opredelitev tveganj za izvedbo projekta in ukrepov za njihovo odpravo
5 točk
3. USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO PROJEKTA
Možnih največ
15 točk
3.1 Reference5 in izkušnje prijavitelja/projektnega partnerstva s projektnim delom vezanim na
5 točk
ciljno skupino
3.2 Reference in izkušnje prijavitelja/projektnega partnerstva s projektnim delom vezanim na
5 točk
primerljive vsebine
3.3 Kadrovska in tehnična sposobnost prijavitelja/projektnega partnerstva
5 točk
4. ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI
Možnih največ
15 točk
4.1 Vizija in načrt dolgoročnega razvoja VNRC
5 točk
4.2 Pričakovani dolgoročni vplivi izvedbe projekta
5 točk
4.3 Prenosljivost oziroma uporabnost pridobljenih znanj, učinkov in rezultatov izvedbe projekta
5 točk
5. DRUGA SPECIFIČNA MERILA
Možnih največ
10 točk
5.1 Lokacija in dostopnost VNRC
5 točk
5.2 Medresorska usklajenost izvedbe projekta z načrtovanimi aktivnostmi resornih ministrstev
5 točk
SKUPNO ŠTEVILO TOČK
100
5

1021

Pri merilih 3.1 in 3.2 velja, da se ista referenca lahko navede zgolj enkrat pri enem od navedenih meril.
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6. Financiranje in obdobje financiranja
6.1 Način financiranja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (v
nadaljevanju: ESS). Javni razpis za izbor operacij se
izvaja v okviru 9. prednostne osi »Socialna vključenost
in zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1 prednostne
naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem
enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, specifičnega cilja 9.1.2 »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela« Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020.
Namenska sredstva ESS predstavljajo 80 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške

NAZIV PP:
160133 PN 9.1-aktivno vključevanje-V-14-20-EU
NAZIV PP:
160134 PN 9.1-aktivno vključevanje-V-14-20-SLO
SKUPAJ KRVS

NAZIV PP:
160135 PN 9.1-aktivno vključevanje-Z-14-20-EU
NAZIV PP:
160136 PN 9.1-aktivno vključevanje-Z-14-20-SLO
SKUPAJ KRZS

projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za
upravičene stroške projekta.
6.2 Skupna višina razpoložljivih sredstev javnega
razpisa
Skupna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) sredstev javnega razpisa za leta 2017, 2018, 2019, 2020 in
2021 znaša 1.680.000,00 EUR. Od navedenih sredstev
je 1.527.272,74 EUR namenjenih za sofinanciranje projektov v KRVS in 152.727,26 EUR za sofinanciranje
projekta v KRZS. Sredstva niso prenosljiva med regijama KRVS in KRZS. Razpisana sredstva se zagotavlja
v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih
sredstev kohezijske politike, po spodaj predvideni finančni konstrukciji:

KRVS
2017

2018

2019–2021

SKUPAJ

76.363,64 €

305.454,55 €

840.000,00 €

1.221.818,19 €

19.090,91 €

76.363,64 €

210.000,00 €

305.454,55 €

95.454,55 €
KRZS
2017

381.818,19 € 1.050.000,00 € 1.527.272,74 €
2018

2019–2021

SKUPAJ

7.636,36 €

30.545,45 €

84.000,00 €

122.181,81 €

1.909,09 €

7.636,36 €

21.000,00 €

30.545,45 €

9.545,45 €

38.181,81 €

105.000,00 €

152.727,26 €

Ministrstvo dopušča možnost spremembe predvidene finančne konstrukcije, in sicer ob pogoju, da bodo
za to zagotovljena proračunska sredstva.
6.3 Omejitev višine zaprošenih sredstev za projekt
Ministrstvo bo posamezni projekt (vzpostavitev enega VNRC) financiralo do največ 152.727,26 EUR za
celotno obdobje financiranja. Prijavitelj lahko zaprosi
za 100 % sofinanciranja upravičenih stroškov projekta.
Druge morebitne upravičene in neupravičene stroške, povezane z izvajanjem projekta krije izbrani prijavitelj sam.
6.4. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana
sredstva, so proračunska leta 2017, 2018, 2019, 2020
in 2021. Obdobje upravičenosti javnih izplačil iz proračuna je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju
do 31. 12. 2021.
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju oziroma projektnemu
partnerju nastali od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta do konca izvajanja sofinanciranih
aktivnosti projekta 30. 9. 2021 in jih bo prijavitelj oziroma
projektni partner plačal najkasneje v 30-ih dneh po koncu izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, vendar ne
kasneje kot do 30. 10. 2021.
Ministrstvo lahko dopusti možnost podaljšanja navedenih obdobij v primeru spremenjenih okoliščin, ki
vplivajo na izvajanje projektov. Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne okoliščine, zaradi katerih se
projekt lahko spremeni, podrobneje urejajo Navodila

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.
Izbrani prijavitelj, ki zahteva spremembo projekta/pogodbe o sofinanciranju, se ne more sklicevati na
spremenjene okoliščine, višjo silo ali izjemne okoliščine,
ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev
njegove obveznosti.
Določila glede upravičenosti dodatnih stroškov projekta zaradi spremenjenih okoliščin/višje sile/izjemnih
okoliščin in glede podaljšanja terminskega načrta izvajanja projekta so določena v prej navedenih navodilih OU.
7. Upravičene vsebine in aktivnosti ter upravičeni
stroški
7.1 Upravičene vsebine in aktivnosti
V predvidenih v 11 vzpostavljenih VNRC se bo
zaposlil vsaj po en romski aktivator. Tekom izvajanja
projekta mora prijavitelj v VNRC zaposlovati vsaj enega
romskega aktivatorja, in sicer za polni delovni čas. Glavne naloge romskega aktivatorja obvezno obsegajo vsaj:
– medresorsko povezovanje in koordinacijo aktivnosti z vsebinami, ki jih bodo s področij sociale, zaposlovanja, kulture, zdravstva, izobraževanja in športa
zagotavljala resorna ministrstva: MDDSZ, MK, MIZŠ in
MZ in so namenjene pripadnikom romske skupnosti;
– zagotavljanje izvajanja aktivnosti za opolnomočenje pripadnikov romske skupnosti za učinkovitejše
približevanje trgu dela, tudi v sodelovanju z vladnimi in
nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s pripadniki
romske skupnosti;
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– posredovanje informacij o razpoložljivih storitvah
in programih s področja preprečevanja, obvladovanja
in odpravljanja socialnih stisk in težav ter posredovanje
informacij o razpoložljivih možnostih za izobraževanje,
pridobivanje uporabnih znanj o možnostih dodatnega
usposabljanja in zaposlovanja;
– v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi spodbujali krepitev medsebojnega razumevanja in sodelovanja
z večinskim prebivalstvom.
V upravičenem obdobju izvajanja projekta, je romski aktivator dolžan organizirati vsaj 150 uspešno izvedenih aktivnosti. Vsaj tretjino uspešno izvedenih aktivnosti morajo predstavljati vsebine, ki jih zagotavljajo
resorna ministrstva. Na ravni javnega razpisa je v okviru
načrtovanih 11 VNRC do konca obdobja sofinanciranja predvidena izvedba vsaj 1650 aktivnosti.
Za potrebe tega javnega razpisa uspešno izvedena aktivnost pomeni tisto aktivnost, ki je bila izvedena
v enem dnevu in je trajala najmanj 60 minut ter je zajemala udeležbo vsaj 12 pripadnikov romske skupnosti.
Vsebine morajo biti uporabnikom na voljo enakomerno preko celega koledarskega leta, skozi celotno
obdobje izvajanja projekta, najmanj 1-krat na teden, in
sicer med 8. in 21. uro. Poleg tega mora romski aktivator
vsak dan, ko bo VNRC odprt, biti vsaj 1,5 uro časa na
razpolago za informiranje uporabnikov o razpoložljivih
storitvah s področja usposabljanja, izobraževanja, zaposlovanja, preprečevanja, obvladovanja in odpravljanja
socialnih stisk in težav. Na mesečni ravni se izvajajo tudi
vsebine in aktivnosti, ki jih za pripadnike ciljne skupine
organizirajo resorna ministrstva.
7.2 Upravičeni stroški in izdatki
Stroški in izdatki projektov v okviru tega javnega
razpisa so upravičeni, če so:
– neposredno povezani z izvajanjem prijavljenega
projekta, potrebni za njegovo izvajanje in v skladu s cilji
prijavljenega projekta,
– dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za
blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile
izvedene v okviru prijavljenega projekta,
– pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– nastali in plačani v obdobju upravičenosti posameznega prijavljenega projekta,
– dokazljivi z verodostojnimi knjigovodskimi listinami oziroma listinami enake dokazne vrednosti,
– v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi.
Med upravičene neposredne stroške osebja štejemo:
– stroške plač.
Med stroške plač sodijo stroški dela in druga povračila stroškov v zvezi z delom romskega aktivatorja. Prijavitelj oziroma projektno partnerstvo sklene z romskim
aktivatorjem pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas
za celotno obdobje financiranja projekta VNRC.
V primeru, da so dejanski neposredni upravičeni
stroški nižji od odobrenih, je prijavitelj upravičen do
izplačila sredstev v višini dejansko porabljenih neposrednih stroškov.
Ostali upravičeni stroški so operativni stroški, ki nastanejo oziroma so povezani z neposrednimi aktivnostmi projekta. V skladu z drugo točko 14. člena Uredbe
št. 1304/2013/EU, lahko upravičenec pri izračunu za vse
ostale upravičene stroške izvedbe aktivnosti, upošteva pavšalno stopnjo do 40 % upravičenih neposrednih
stroškov zaposlenih oseb (tj. plač romskih aktivatorjev).
Za vse ostale upravičene stroške ni potrebno prilagati
dokazil o plačilu.
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Ostali upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa so:
– stroški informiranja in komuniciranja (stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev; stroški oglaševalski storitev in stroški objav; stroški
oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv;
stroški nastopov na sejmih in razstavah; drugi stroški
informiranja in komuniciranja);
– stroški najema nepremičnine in opreme;
– stroški za službena potovanja po Sloveniji (za pri
upravičencu zaposlene osebe, ki nastanejo v povezani
z operacijo);
– stroški investicij v neopredmetena sredstva;
– stroški nakupa opreme in drugih opredmetenih
osnovnih sredstev (npr. računalnikov, prenosnikov, tiskalnikov, tablic, mobilni telefoni ipd.);
– stroški amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev;
– stroški izvedbe zdravstvenega pregleda za novo
zaposlenega romskega aktivatorja;
– stroški električne energije;
– stroški rabe kuriv in stroški ogrevanja;
– stroški vode in komunalnih storitev;
– stroški odvoza smeti;
– stroški telefona, faksa in elektronske pošte;
– stroški potrošnega materiala;
– stroški administracije in režije;
– amortizacija osnovnih sredstev.
Neupravičeni stroški in izdatki, ki niso predmet sofinanciranja in jih krije prijavitelj sam, so:
– stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o sofinanciranju prijavljenega projekta;
– letne stimulacije, zavarovalne premije, različne
bonitete in solidarnostne pomoči ter odpravnine (razen
v primeru, če so zakonsko obvezne za upravičenca);
– nakup infrastrukture, nepremičnin in zemljišč;
– izstavljanje računa samemu sebi kot npr. najem
samemu sebi (»notranji izračun najemnine«), to pomeni
prikaz stroškov najema upravičenca za uporabo lastne
nepremičnine ali infrastrukture (enako velja za primere,
ko je upravičenec večinski lastnik družbe ali v večinski
lasti gospodarskega subjekta, ki daje nepremičnine oziroma infrastrukturo v najem oziroma, ko je odgovorna
oseba upravičenca udeležena kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, ali je neposredno ali
prek drugih pravnih oseb udeležena pri ustanoviteljskih
pravicah, upravljanju ali kapitalu v več kot 25 % deležu
gospodarskega subjekta, ki daje nepremičnine ali infrastrukturo v najem);
– dolžniške obresti, pogodbene kazni, zamudne
obresti in kazni iz naslova izgubljenih tožb;
– odhodki za kazni, globe, pogodbene kazni, stroški
sodnega postopka in drugi podobni stroški ter
– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vsebino ter cilji prijavljenega projekta.
MDDSZ bo poravnalo zgolj v tem poglavju navedene upravičene neposredne stroške osebja ter navedene
ostale upravičene stroške izvedbe projekta.
7.3 Dokazila za izkazovane stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov in dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov določeni v Navodilih posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju
operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike
za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila PO)
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/kohezijska_politika_2014_2020/ ter Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko obdobje
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2014–2020 (v nadaljevanju: Navodila OU o upravičenih
stroških) http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.
8. Način in rok za predložitev vlog ter datum odpiranja vlog
8.1. Rok in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo prijav je najkasneje do 6. 6. 2017.
Posamezni prijavitelj ali posamezno projektno partnerstvo lahko predloži največ eno prijavo za sofinanciranje vzpostavitve VNRC na ozemlju občin, ki sodijo pod
teritorialno pristojnost CSD-jev, kot jih določata Preglednica št. 1 in Preglednica št. 2 v podpoglavju 2.2. tega
javnega razpisa.
Prijava mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki
na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge,
dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Zraven tega je potrebno, skupaj s prijavo, na USB
vmesniku v Word-u in Excell-u posredovati tudi sledečo
dokumentacijo: Obrazec št. 1 in Obrazec št. 2. V primeru
razhajanj med tiskano in digitalno obliko, se upošteva
izpolnjeno prijavo v tiskani obliki.
Kot pravočasne se bodo upoštevale prijave, poslane
po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene
s poštnim žigom do vključno 6. 6. 2017 in prijave, poslane
po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva prispele do 15. ure. V primeru oddaje prijave pri
drugem izvajalcu poštnih storitev obvezno prilogo predstavlja »kopija enaka originalu« računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in jasno razviden
čas (datum, ura in minuta) oddaje prijave (priporočene
pošiljke). Osebno oddane prijave pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana do 6. 6. 2017 do 15. ure.
Prijave na javni razpis morajo, ne glede na način
oddaje, prispeti na naslov Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana.
Za prepozno oddano prijavo se šteje prijava, ki ministrstvu ni bila predložena do zgoraj navedenih rokov.
Prepozne oziroma na napačen naslov prispele prijave
ne bodo obravnavane in bodo s sklepom zavržene.
Prijavo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom
prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – Prijava na
JR za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov«. Za
označevanje vloge na ovojnici se lahko uporabi obrazec za označbo prijave (Priloga št. 2: Označba prijave).
V primeru, da ne bo uporabljen obrazec za označbo
prijave, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so
navedeni na obrazcu za označbo prijave. Prijave, ki
bodo nepravilno in nepopolno izpolnjene ter označene,
ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju s sklepom predstojnika ministrstva.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj in projektni
partner/partnerji strinjajo s pogoji razpisa in z merili za
ocenjevanje.
9. Postopek in način izbora prejemnikov sredstev
9.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, kot ga določa veljavni 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 ministrice za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti.
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Odpiranje prijav bo potekalo dne 7. 6. 2017 ob
9. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana in bo javno. V primeru prevelikega števila
prejetih prijav ali če se bodo obravnavali podatki, ki so
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, označeni kot
zaupni, lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje
prijav ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti
en delovni dan pred predvidenim datumom javnega
odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva
www.mddsz.gov.si.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po
vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju prijav bo strokovna komisija sproti vodila zapisnik.
9.2 Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 delovnih dni od odpiranja prijav preverila formalno popolnost predloženih
prijav.
Za formalno nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh prijavnih obrazcev, obveznih prilog in dokazil
ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in
razpisni dokumentaciji.
V kolikor prijavitelj in projektni partner/partnerji poslujejo z žigom, je le-ta obvezen podatek na obrazcih in
prilogah. V primeru, da z njim ne poslujejo, na mesta,
določena za žig, navedejo: »Ne poslujemo z žigom« ter
k prijavi priloži posebno izjavo o neposlovanju z žigom
(dokazilo: Priloga št. 8: Izjava o neposlovanju z žigom).
Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod,
kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo prijava
formalno nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih prijav bo strokovna
komisija v roku 8 delovnih dni od zaključka odpiranja
prijavitelje pozvala, da prijave dopolnijo. Poziv za dopolnitev prijav bo posredovan po navadni pošti na naslov
prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski
naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte.
Komisija lahko od prijavitelja zahteva dopolnitev
njegove vloge le v primeru, če določenega dejstva ne
more sama preveriti.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali
na drugačno razvrstitev prijaviteljeve 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 javni razpis za
vzpostavitev večnamenskih romskih centrov«.
Prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in
v skladu s pozivom za dopolnitev prijav, bodo zavržene
s sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile
le prijave, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa.
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9.3 Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila pregled formalno
popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev, določenih v 4. poglavju »Pogoji za kandidiranje na javnem
razpisu« za kandidiranje na javni razpis in ocenila vlogo
na podlagi meril, opredeljenih v 5. poglavju »Merila za
izbor projektov«.
V primeru, da prijavitelj (in v primeru projektnega
partnerstva, vsak projektni partner), ne bo izpolnjeval
vseh pogojev, določenih v javnem razpisu, bo vloga
s sklepom zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na
podlagi meril za ocenjevanje.
Način ocenjevanja
Vse popolne vloge bo ločeno ocenilo pet članov
strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije
bo oblikovana kot povprečje podeljenih ocen. Na osnovi
rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev. Za vzpostavitev po
enega VNRC na območju občin, ki sodijo v teritorialno
pristojnost posameznega (v Preglednicah št. 1 in 2 iz
podpoglavja 2.2) CSD-ja bo izbran projekt, ki bo dosegel
najvišje število točk, izračunano kot najvišje povprečje
dobljenih ocen, ki mora biti najmanj 58 točk.
V primeru, da bo več prijaviteljev za vzpostavitev
posameznega VNRC doseglo minimalni kakovostni kriterij in enako število točk, bo izbran tisti prijavitelj, ki bo
zbral višje število točk pri merilu 'Ustreznost projekta'.
V kolikor bo več prijaviteljev za vzpostavitev posameznega VNRC pri merilu 'Ustreznost projekta' zbralo enako število točk, se bo upoštevalo število točk pri merilu
'Izvedljivost projekta'.
V kolikor bo več prijaviteljev za vzpostavitev posameznega VNRC pri tem merilu zbralo enako število točk,
bo izmed njih izbran tisti prijavitelj, ki bo zbral višje število točk pri merilu 'Usposobljenost za izvedbo projekta'.
Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda prijav
oceni, da posamezne predlagane aktivnosti projekta
niso upravičene do sofinanciranja ter od prijavitelja zahteva prilagoditev načrta aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta. Strokovna komisija lahko prav
tako zniža posamezne postavke v finančnem načrtu,
za katere meni, da so ocenjene previsoko in zahteva
prilagoditev finančnega načrta prijavitelja. V primeru,
da se prijavitelj ne bo strinjal s predlagano spremembo
aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta ali se
ne bo odzval v roku in na način, ki bo določen v pozivu,
se šteje, da odstopa od prijave.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva
tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu,
aktivnostih in načrtovanih stroških ter njihovo prilagoditev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana
v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna
komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
Poziv za posredovanje sprememb aktivnosti projekta in finančnega načrta projekta ter dodatnih pojasnil
se bo prijaviteljem posredoval po elektronski pošti na
elektronski naslov prijavitelja, naveden na prijavnem
obrazcu.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji
v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti www.mddsz.gov.si ali preko elektronskega naslova
marko.lemaic@gov.si (s pripisom: Javni razpis za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov – informacije).
Za dodatne informacije lahko pišete kontaktni osebi: Marko Lemaić, na elektronski naslov

Št.

20 / 21. 4. 2017 /

Stran

1025

marko.lemaic@gov.si, s pripisom Javni razpis za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov – informacije.
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletni strani: www.
mddsz.gov.si.
Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico
za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. Vsi podatki v zvezi z izvedbo informativne delavnice bodo objavljeni na spletni strani ministrstva www.mddsz.gov.si.
Izbrani prijavitelji na tem javnem razpisu bodo po
podpisu pogodbe povabljeni na delavnico, kjer bodo
seznanjeni z navodili in zahtevami za izvajanje in poročanje o sofinanciranih projektih. Datum delavnice bo
ministrstvo objavilo na spletni strani www.mddsz.gov.si
po izdaji sklepov o dodelitvi sredstev oziroma po podpisu pogodb o sofinanciranju.
11. Navodila prijaviteljem za izdelavo vloge – vsebina in priprava vloge na javni razpis
V razpisni dokumentaciji se nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na
posameznem dokumentu v celoti izpolniti, kjer je zahtevano, pa tudi parafirati, podpisati in ožigosati. Obrazci
in priloge so sestavni del prijave prijavitelja in jih je
potrebno priložiti k prijavi po vrstnem redu v skladu
s spodnjim seznamom prijavnih obrazcev in prilog. Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje
popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter
zahtevane priloge:
– Obrazec št. 1 – Prijavnica;
– Obrazec št. 2 – Finančni načrt;
– Obrazec št. 3 – Izjava prijavitelja;
– Obrazec št. 4 – Izjava projektnega partnerstva;
– Priloga št. 1 – Vzorec pogodbe o sofinanciranju;
– Priloga št. 2 – Označba vloge;
– Priloga št. 3 – Dogovor o sodelovanju projektnega
partnerja;
– Priloga št. 4 – Vzorec partnerskega sporazuma;
– Priloga št. 5 – Kopija ustanovitvena akta ali drugega ustreznega akta;
– Priloga št. 6 – Kopija pravnega dokazila o lastništvu ali najemu prostora;
– Priloga št. 7 – Izjava o neposlovanju z žigom (v
kolikor prijavitelj ne posluje z žigom).
Priloge, ki niso priložene razpisni dokumentaciji,
pridobi prijavitelj sam in so prav tako obvezni sestavni
del prijave. Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce
iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
12. Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati prejemniki
sredstev
Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na tem javnem razpisu, bodo naslednje:
– vodenje ločenega knjigovodstva za projekt oziroma ustrezne knjigovodske evidence ter zagotavljanje revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu z določbo
140. člena Uredbe št. 1303/2013/EU in predpisi, ki urejajo
hranjenje dokumentarnega gradiva. Prijavitelj, izbran na
tem javnem razpisu, bo moral zagotavljati dostopnost do
vseh dokumentov o izdatkih projekta v obdobju dveh let
od 31. decembra pa predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končanega projekta.
O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo prejemnik sredstev po končanem projektu pisno obveščen
s strani ministrstva. Prav tako je prijavitelj, izbran na tem
javnem razpisu dolžan hraniti dokumentacijo za potrebe
nadzora in spremljanja projekta v skladu z navodili ministrstva in organa upravljanja;
– izpolnjevanje zahteve glede komuniciranja z javnostjo in uporabo logotipov v skladu s 115. in 116. čle-
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nom Uredbe št. 1303/2013/EU, navodili organa upravljanja in navodili ministrstva podrobneje v poglavju 16);
– izpolnjevanje zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da
bo omogočil tehnični, administrativni in finančni nadzor
nad izvajanjem projekta, tako, da je vsak čas možna
izvedba nadzora projekta ter vpogled v dokumentacijo v vsaki točki projekta ob smiselnem upoštevanju
140. člena Uredbe št. 1303/2013/ES. Nadzor se izvaja
s strani PO, OU, organa za potrjevanje, revizijskega
organa, drugih nadzornih organov Republike Slovenije,
vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo
projekta Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, predstavnikov Evropske komisije, Evropskega računskega
sodišča in Računskega sodišča RS ter s strani njihovih
pooblaščencev. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo za
potrebe nadzora, revizij projekta in spremljanja porabe
sredstev ter doseganja zastavljenih ciljev nadzornim
organom predložil vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov
projekta;
– 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;
– prepoved dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira;
– izpolnjevanje zahteve glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov. Izbrani prijavitelj 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.
Druge pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na tem javnem razpisu, bodo določene
v pogodbi o sofinanciranju.
Podrobneje so pristojnosti, odgovornosti in naloge
prijaviteljev določene v pogodbi o sofinanciranju, ki je
del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. Vzorec pogodbe mora biti izpolnjen, parafiran s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma pooblaščena oseba
in podpisan v zato predvidenih segmentih (Priloga št. 1:
Vzorec pogodbe o sofinanciranju).
13. Informiranje in komuniciranje z javnostjo
Izbrani prijavitelji morajo pri izvajanju projektov spoštovati zahteve EU glede informiranja in komuniciranja
javnosti. Obveznosti izhajajo iz Uredbe 1303/2013/EU
(115. in 116. člen), podrobneje pa so razložene v Navodilih organa upravljanja na področju komuniciranja
vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila).
Pri izvajanju projektov, sofinanciranih s sredstvi
Evropskega socialnega sklada, je potrebno dosledno
uporabljati logotip Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti in logotip Evropskega socialnega sklada ter navesti, da projekt delno financirata
ministrstvo ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega
socialnega sklada. Hkrati je potrebno navesti, da se
projekt financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje
tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe »Aktivno

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti
in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«,
specifičnega cilja 9.1.2 »Opolnomočenje ciljnih skupin
za približevanje trgu dela«.
Izbrani prijavitelji in vsi projektni partnerji morajo
zagotoviti, da bodo vsi subjekti, vključeni v projekt, obveščeni o sofinanciranju iz Evropskega socialnega sklada.
14. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih
podatkov.
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni
razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in
izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni
podatki o projektu v skladu z zakonom, ki ureja dostop
do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre,
so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna
skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali
na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo.
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.
15. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa in navedba o tem, kdo
s sklepom odloči o dodelitvi sredstev
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo
na predlog strokovne komisije s sklepom odločila predstojnica ministrstva oziroma oseba, ki je od nje pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo
najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja prijav. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo
objavljeni na spletnih straneh ministrstva www.mddsz.gov.si in na spletni strani www.eu-skladi.si.
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnice ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju projektov. Ministrstvo bo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbo o sofinanciranju za celotno obdobje
trajanja projekta. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni
od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju
projekta nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil prijavo
za pridobitev sredstev.
16. Pravno varstvo prijaviteljev
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri
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 mu pošlje
po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču
tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba
se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku.
Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe
o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
17. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku
potrjevanja ali izvrševanja projektov prišlo do resnih
napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti: v kolikor se
ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi
dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti
znani oziroma, da je posredoval 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 prijavitelj dolžan vrniti
neupravičeno prejeta sredstva, v roku 30 dni od pisnega poziva ministrstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila na TRR prejemnika sredstev, do dneva vračila v proračun Republike
Slovenije.
18. Določbe, ki opredeljujejo pogoje za spremembo
javnega razpisa: pred potekom roka za oddajo prijav
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-2065/17
Na podlagi določb:
– Uredbe št. 1303/2013/EU 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, Uredba o skupnih določbah; v nadaljevanju: Uredba št. 1303/2013/EU);
– Uredbe št. 1304/2013/EU 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 št. 1304/2013/EU);
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe
št. 1303/2013/EU;
– Uredbe (Euratom) št. 966/2012/EU Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in
razveljavitvi Uredbe št. 1605/2002/ES in njene izvedbene uredbe;
– 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, 58/16, 69/16 – popr.
in 15/17);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2017
(DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/1111/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
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– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 96/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. 10. 2014;
– Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna
mesta za programsko obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16MAOP001 z dne 16. 12. 2014 (z vsemi spremembami; v nadaljevanju: OP EKP 2014–2020);
– Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr.,
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS,
57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1);
– Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni
list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15 in 88/16);
– Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (Uradni list RS,
št. 39/13);
– Sklepa o določitvi višine in načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenih osebam, vključenim
v poskusno izvajanje programov socialne aktivacije
št. 5443-1/2017/ z dne 17. 1. 2017 (z vsemi spremembami; v nadaljevanju: Sklep ministrstva);
– Odločitve o podpori št. 9-1/2/MDDSZ/0 za dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in
izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi« (št. dokumenta:
3032-3/2017/11), ki jo je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi
organa upravljanja izdala dne 20. 4. 2017;
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljub
ljana objavlja
dodatni javni razpis
za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje
dolgih programov socialne aktivacije
ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«
Dodatni javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Dodatni
javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« in
9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno
s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega
cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje
trgu dela«. Na dodatnem javnem razpisu bodo izbrane operacije, operacijo v okviru tega javnega razpisa
pa predstavlja projekt izbranega prijavitelja.
Dodatni javni razpis je objavljen zgolj za dodelitev
sredstev projektom v tistih regijah/regionalnih enotah,
v katerih na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne
aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«
(Uradni list RS, št. 6/17), kjer se je rok za oddajo vlog
zaključil dne 20. 3. 2017, ni prispela nobena vloga.
1 Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana v vlogi
posredniškega organa (v nadaljevanju: ministrstvo).
2 Predmet dodatnega javnega razpisa
Predmet dodatnega javnega razpisa je sofinanciranje projektov v regijah/regionalnih enotah, v katerih
na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov »Razvoj
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in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter
povezovanje z zaposlitvenimi programi« (Uradni list
RS, št. 6/17), kjer se je rok za oddajo vlog zaključil
dne 20. 3. 2017, ni prispela nobena vloga (v nadaljevanju: v manjkajoče regije/regionalne enote1), katerih
aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje dolgih
programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi. Dolgi programi socialne aktivacije
bodo zagotavljali socialne in delovne spretnosti in
znanja osebam iz ciljne skupine, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno
reševanje morebitnih socialnih problematik, vključevanje v delovno aktivnost ter njihovo opolnomočenje
za približevanje vstopu na trg dela. Trajanje 1 dolgega
programa socialne aktivacije, v katerega mora prijavitelj vključiti 20 oseb iz ciljne skupine, je 11 mesecev,
obvezne vsebine in trajanje posameznega obveznega
modula dolgega programa socialne aktivacije pa so
podrobneje opredeljeni v poglavju 6.2 tega javnega
razpisa. Vsak prijavitelj bo moral v okviru 1 sofinanciranega projekta izvesti 2 dolga programa socialne
aktivacije in sicer pod pogoji, določenimi v poglavju
7.4. tega javnega razpisa.
Ciljna skupina, ki bo obravnavana v okviru dodatnega javnega razpisa, je navedena v poglavju 5 tega
javnega razpisa.
3 Namen dodatnega javnega razpisa: namen dodatnega javnega razpisa je sofinancirati predvidoma
21 projektov v manjkajočih regijah/regionalnih enotah,
ki bodo razvili in izvajali dolge programe socialne aktivacije ter bodo s svojim celostnim pristopom vplivali
na ponovno socialno in zaposlitveno vključenost oseb
iz ciljne skupine. Predvideva se sofinanciranje predvidoma 10 projektov v kohezijski regiji vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS)2, in predvidoma 11
projektov v kohezijski regiji zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS). Namen dodatnega javnega razpisa je tudi povezati različne organizacije, ki bi v okviru
tega javnega razpisa nastopale kot projektni partnerji
z enotnim projektom, s katerim bi znotraj posamezne
regije/regionalne enote3 pokrili čim več vsebin določenih v dodatnem javnem razpisu.
4 Cilji dodatnega javnega razpisa
Skladno s cilji na ravni OP EKP 2014-2020 oziroma s cilji in rezultati na ravni 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine«
oziroma 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in
1
Manjkajoče regije/regionalne enote so določene v Prilogi št. 5 tega javnega razpisa.
2
Slovenija je v novem programskem obdobju po letu
2014 na ravni NUTS 2 (TheNomenclatureofTerritorialUnitsforStatistics, 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 kohezijsko regijo zahodna Slovenija (v nadaljevanju KRZS) in manj razvito kohezijsko regijo vzhodna
Slovenija (v nadaljevanju KRVS).
KRZS sestavljajo 4 statistične regije (Osrednjeslovenska, Gorenjska, Goriška in Obalno-Kraška),
KRVS sestavlja 8 statističnih regij (Pomurska, Podravska, Savinjska, Zasavska, Koroška, Posavska, Jugovzhodna Slovenija in Primorsko-Notranjska.
3
Razdelitev na manjkajoče regije/regionalne enote ter
seznam razvrstitev občin/krajev v posamezne manjkajoče
regije/regionalne enote so navedeni v Prilogi št. 5: Razvrstitev programov v manjkajoče regije/regionalne enote.
V tem dokumentu je navedeno tudi št. projektov, ki jih bo
ministrstvo financiralo v posamezni manjkajoči regiji/regionalni enoti.
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dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«,
so v okviru dodatnega javnega razpisa predvideni ključni
ter specifični cilji in rezultati.
4.1 Ključni cilji
Ključni cilj dodatnega javnega razpisa je podpreti
projekte v manjkajočih regijah/regionalnih enotah, ki
bodo razvili in izvajali dolge programe socialne aktivacije in na ta način prispevali, da bo čim več vključenih
oseb iz ciljne skupine pridobilo kompetence, ki jih bodo
približale vstopu na trg dela. Cilj dodatnega javnega
razpisa je tudi spodbujanje socialne vključenosti oseb
iz ciljne skupine ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji.
4.2 Specifični cilji in rezultati
Skladno s 9.1.2 specifičnim ciljem OP EKP
2014–2020 »Opolnomočene ciljnih skupin za približevanje trgu dela« je pričakovani rezultat dodatnega javnega razpisa povečanje deleža oseb iz ciljne skupine, ki
bodo po koncu programov vključeni v iskanje zaposlitve,
izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali
v zaposlitev.
Za doseganje tega rezultata, morata biti v času izvajanja projektov v manjkajočih regijah/regionalnih enotah dosežena naslednja specifična cilja:
1. osebam iz ciljne skupine ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe socialne aktivacije, ki
jim bodo omogočili:
a) razvoj socialnih veščin in spretnosti,
b) dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost
v družbo,
c) pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto spremljajo stanje
dolgotrajne brezposelnosti,
d) osebni razvoj, krepitev moči in motiviranost za
ponovno aktivacijo na trgu dela/za njihovo približevanje
na trg dela,
e) aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije,
f) dvig oziroma pridobitev novih delovnih spretnosti
in znanj ter kompetenc za iskanje zaposlitve, ki bodo
okrepile zaposlitveni potencial posameznika.
2. okrepiti povezovanje različnih deležnikov v posamezni manjkajoči regiji/regionalni enoti kot npr. Zavoda
RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ), Centra za
socialno delo (v nadaljevanju: CSD), občin, nevladnih
organizacij, (socialnih) podjetij, izobraževalnih ustanov
idr.
4.3 Kazalniki
Glede na predvidene kazalnike v OP EKP
2014-2020 bodo morali izbrani prijavitelji doseči naslednja kazalnika:
1. Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih
v program in
2. Delež oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih
v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacije ali v zaposlitev ob izhodu.
Na ravni dodatnega javnega razpisa se predvideva
vključitev 840 oseb iz ranljive ciljne skupine vključenih
v program, in sicer 400 oseb v KRVS in 440 v KRZS
ter vsaj 25 % vključitev oseb po končanju dolgega programa socialne aktivacije v aktivno iskanje zaposlitve,
izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali
v zaposlitev.
4.3.1. Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program
Za izpolnitev tega kazalnika se šteje vsaka vključitev oseb iz ciljne skupine dodatnega javnega razpisa
v dolgi program socialne aktivacije. Vsak izbrani prijavitelj bo moral v okviru sofinanciranega projekta v manjka-
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joči regiji/regionalni enoti vključiti 40 oseb (tj. 20 oseb/1
dolgi program socialne aktivacije).
4.3.2. Delež oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje,
pridobivanje kvalifikacije ali v zaposlitev ob izhodu
»Vključenost v iskanje zaposlitve, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu« pomeni, da se bodo osebe bodisi registrirale v evidenci brezposelnih oseb, ki jo vodi Zavod
RS za zaposlovanje, bodisi vključile v programe usposabljanja ali izobraževanja, v program za pridobivanje
kvalifikacij – potrditev neformalno pridobljenih znanj, ali
pa se bodo zaposlili v okviru programov, ki so predvideni
v ukrepih aktivne politike zaposlovanja, zaščitenih delovnih okoljih, v okviru javnih del ali na običajnem trgu dela.
Na ravni dodatnega javnega razpisa je predvideno,
da bo vsaj 25 % oseb po končanju dolgega programa socialne aktivacije vključenih v aktivno iskanje zaposlitve,
izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali
v zaposlitev. Izbrani prijavitelji so dolžni spremljati uspešnost realizacije predvidenega kazalnika 4 tedne (tj.
preveriti uspešnost realizacije predvidenega kazalnika
na 28 dan) po zaključku dolgega programa socialne
aktivacije. Podrobnejša navodila glede spremljanja kazalnikov bodo podana v posebnih navodilih ministrstva
za izvajanje projektov, izbranih na tem javnem razpisu.
5 Ciljna skupina dodatnega javnega razpisa: ciljna
skupina dodatnega javnega razpisa so osebe mlajše od
49 let, ki so v zadnjih 24 mesecih najmanj 12-krat prejele
denarno socialno pomoč (v nadaljevanju: DSP).
6 Način izvedbe ter obvezne vsebine dolgega programa socialne aktivacije
6.1 Način izvedbe
Prijavitelj mora v okviru 1 prijavljenega projekta
v manjkajoči regiji/regionalni enoti izvesti 2 dolga programa socialne aktivacije z vsemi obveznimi moduli,
opredeljenimi v 6.2 poglavju tega javnega razpisa, pri
čemer se aktivnosti drugega dolgega programa socialne
aktivacije ne smejo pričeti pred končanjem modula IV.
prvega dolgega programa socialne aktivacije.
Prijavitelj mora v okviru izvedbe enega dolgega
programa socialne aktivacije vključiti 20 oseb iz ciljne
skupine (v nadaljevanju: udeleženci). Dolgi program
socialne aktivacije se mora izvajati v okviru dovoljene
višine finančnih sredstev, opredeljene v 9.3 poglavju
tega javnega razpisa. Prijavitelj je dolžan v času izvedbe
modula I. in modula II. morebiten izstop udeležencev iz
dolgega programa socialne aktivacije nadomestiti z novimi osebami iz ciljne skupine, tako da bo število udeležencev znašalo 20 oseb.
V primeru, da bo od modula III. dalje v dolgi program socialne aktivacije vključenih manj kot 15 udeležencev, se finančna sredstva prijavitelja, opredeljena
v pogodbi o sofinanciranju, proporcionalno znižajo po
sledeči lestvici:
št.
udeležencev
15–20
13–14
11–12
9–10
7–8
5–6
manj kot 5

Odstotek (%) znižanja finančnih
sredstev prijavitelja, predeljenih
v pogodbi o sofinanciranju,
glede na št. udeležencev
0%
za 4 %
za 8 %
za 12 %
za 16 %
za 20 %
dolgi program socialne aktivacije
se ne sofinancira
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Znižanje finančnih sredstev prijavitelja ne sme posegati v pravice oziroma upravičene stroške, ki po tem
javnem razpisu pripadajo udeležencem (navedeni v 11
poglavju tega javnega razpisa) kakor tudi ne v samo
vsebino, obseg in kvaliteto izvedbe obveznih modulov
dolgega programa socialne aktivacije.
6.2 Obvezne vsebine
Prijavitelj mora v okviru 1 (enega) prijavljenega projekta v manjkajoči regiji/regionalni enoti za udeležence
razviti in izvajati naslednje obvezne vsebine dolgega
programa socialne aktivacije, ki jih sestavljajo spodaj
navedeni moduli:
I. Modul I: Uvodni modul
– Čas trajanja: 1 mesec v obsegu najmanj 160 ur.
Posamezni udeleženec mora biti vključen v modul I.
najmanj 5 ur dnevno, 5 dni v tednu.
– Način dela: vodeni pogovori v skupini in dodatno
individualno delo z udeleženci.
– Predvidene vsebine:
Spoznavanje in motiviranje udeležencev, krepitev
njihove samopodobe, ugotavljanje potreb udeležencev,
vzpostavitev dinamike in vsakodnevne rutine skupine,
vzpostavitev urnika in prilagoditev udeležencev nanj,
obiski predstavnikov različnih institucij in organizacij kot
npr. zdravstveni domovi s preventivnimi zdravstvenimi programi ali predstavitev potencialnih delodajalcev
v manjkajoči regiji/regionalni enoti ter obiski različnih
ustanov v manjkajoči regiji/regionalni enoti s strani udeležencev (npr. knjižnica, referenčna ambulanta v zdravstvenem domu, karierni center, gledališče, muzej, galerija, telovadno društvo ipd).
Prijavitelj mora v okviru tega modula skupaj z udeležencem pripraviti individualni izvedbeni načrt, ki se
nanaša na udeleženčevo vlogo v izbranem dolgem programu socialne aktivacije. Vsebina in postopek priprave
individualnega izvedbenega načrta, spremljanje in poročanje glede napredka udeleženca v dolgem programu
socialne aktivacije ter postopki glede vnosa podatkov
o udeležencih v posebno aplikacijo, bodo podrobno
določeni v posebnih navodilih ministrstva za izvajanje
projektov, izbranih na tem javnem razpisu.
II. Modul II: Načrtovalni modul:
– Čas trajanja: 1 mesec v obsegu najmanj 160 ur.
Posamezni udeleženec mora biti vključen v modul II.
najmanj 5 ur dnevno, 5 dni v tednu.
– Način dela: vodeni pogovori v skupini in dodatno
individualno delo z udeleženci.
– Predvidene vsebine:
Predstavitev nabora možnih (delovnih) aktivnosti
znotraj izbranega dolgega programa socialne aktivacije,
ki se povezujejo z ugotovljenimi izhodiščnimi znanji in
kompetencami ter potrebami tako udeležencev kot tudi
celotne skupine, predstavitev različnih vidikov in ciljev
(delovnih) aktivnosti v povezavi s socialno aktivacijo in
približevanjem trgu dela, predstavitev načrtovanih (delovnih) aktivnosti programa in morebitnih produktov/storitev v manjkajoči regiji/regionalni enoti ali širše.
III. Modul III: Izvedbeni modul
– Čas trajanja: 8 mesecev v obsegu najmanj 960
ur. Posamezni udeleženec mora biti vključen v modul
III. najmanj 6 ur dnevno, 5 dni v tednu, razen v zadnjem
mesecu izvedbe tega modula, ko mora biti prisoten 4
ure, 5 dni v tednu.
– Način dela: vodeni pogovori v skupini in dodatno
individualno delo z udeleženci.
– Predvidene vsebine:
Izvedba (delovnih) aktivnosti, izbranih v modulu
II., učenje skozi delo, sodelovanje s morebitnimi projektnimi partnerji ali drugimi deležniki v manjkajoči regi-
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ji/regionalni enoti, priprava in izdelava končnih produktov/storitev, predstavitev izvedenih (delovnih) aktivnosti
programa in morebitnih produktov/storitev v manjkajoči
regiji/regionalni enoti ali širše.
IV. Modul IV: Pripravljalni modul
– Čas trajanja: 1 mesec v obsegu najmanj 50 ur.
Posamezni udeleženec mora biti vključen v modul VI.
najmanj 2 uri dnevno, 5 dni v tednu.
– Poteka istočasno z zaključkom modula III. (v zadnjem mesecu modula III. se vzporedno izvaja modul
IV.).
– Način dela: vodeni pogovori v skupini in dodatno
individualno delo z udeleženci.
– Predvidene vsebine:
Pogovori v skupini glede možnosti izhodov iz dolgega programa socialne aktivacije, predstavitev danih
možnosti, vprašanje iskanja zaposlitve, kontakti s potencialnimi delodajalci v manjkajoči regiji/regionalni enoti ali
širše. Individualni pogovori s posameznimi udeleženci in
dopolnitev individualnega izvedbenega načrta z informacijami glede načrtovanega izhoda in aktivnosti vezanimi
na izhod. Obisk strokovnih delavcev ZRSZ, obisk potencialnih delodajalcev. Iskanje izhodov za posameznika
in priprava končnih poročil individualnega izvedbenega
načrta za posameznega udeleženca.
V. Modul V: Spremljanje udeležencev po koncu
programa
– Čas trajanja: 1 mesec v obsegu najmanj 84 ur.
– Način dela: vodeni pogovori v skupini in dodatno
individualno delo z udeleženci.
– Predvidene vsebine/obvezne vsebine:
Srečanja celotne skupine, podpora in usmerjanje
pri navezovanju stikov s strokovnimi delavci na ZRSZ,
CSD ter potencialnimi delodajalci. Spodbujanje udeležencev k aktivnemu pristopu bodisi iskanja zaposlitve,
izobraževanja/usposabljanja, pridobivanja novih kvalifikacij ali v zaposlitev.
V okviru izvedbe dolgega programa socialne aktivacije mora prijavitelj pri izvedbi vseh zgoraj navedenih
modulov sodelovati s koordinatorjem socialne aktivacije4, po potrebi in v dogovoru z njim pa tudi s strokovnim
delavcem na ZRSZ in CSD.
7 Pogoji za kandidiranje na dodatnem javnem razpisu
Na dodatni javni razpis lahko kandidira prijavitelj
sam oziroma v projektnem partnerstvu z drugimi pravnimi subjekti, za katere meni, da bi lahko pripomogli
h kvalitetnejši izvedbi projekta. Projektni partnerji se
lahko vključijo v izvajanje aktivnosti projekta le v okviru
izvedbe modula III. V kolikor se na dodatni javni razpis
prijavi projektno partnerstvo, prijavo odda samo prijavitelj, ki je tudi odgovorni nosilec projekta. Projektno partnerstvo lahko sestavljajo največ tri pravne osebe – tj.
prijavitelj in največ dva projektna partnerja.
V primeru izbora projektnega partnerstva na dodatnem javnem razpisu Pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom podpiše zgolj prijavitelj (Priloga št. 1: Vzorec
pogodbe o sofinanciranju). Prijavitelj je dolžan v roku
15 dni po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju operacije
ministrstvu predložiti tudi podpisan partnerski sporazum,
ki je obvezna priloga razpisne dokumentacije (Priloga
4
S ciljem zagotovitve celostne obravnave socialno izključenih oseb je v okviru operacije: »Razvoj in vzpostavitev
celovitega sistema socialne aktivacije« vzpostavljen sistem
socialne aktivacije z delovanjem enotne vstopne točke na
vseh 62 CSD v Sloveniji, podprtih z vzpostavitvijo 15 regionalnih mobilnih enot, v katerih bo delovalo 48 koordinatorjev
socialne aktivacije.
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št. 2: Vzorec partnerskega sporazuma). V partnerskem
sporazumu, ki ga prijavitelj podpiše z vsakim projektnim
partnerjem, so opredeljene pravice, obveznosti in odgovornosti projektnega partnerstva pri izvedbi izbranega
projekta.
7.1 Upravičen prijavitelj
Prijavitelj mora na dan prijave na dodatni javni razpis izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. Je pravna oseba zasebnega ali javnega prava
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima v ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje, premoženje,
dobiček in presežke prihodkov nad odhodki uporablja za
opravljanje osnovne dejavnosti oziroma ne deli dobička
ali presežka prihodkov nad odhodki, temveč ga vlaga
v razvoj dejavnosti (prijavitelj mora k prijavi priložiti kopijo ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega temeljnega akta, iz katerega je razvidno neprofitno delovanje
pravne osebe v kolikor le-ta ni javno dostopen na spletni
strani Poslovnega registra Slovenije – AJPES, dokazilo:
Priloga št. 7: Kopija ustanovitvenega akta ali drugega
ustreznega temeljnega akta).
2. Ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti
za izvedbo projekta.
3. Ima poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do
vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave
na dodatni javni razpis.
4. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja
delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
5. Nima neporavnanih obveznostih (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske politike) do ministrstva ob prijavi na dodatni javni razpis, pri
čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva
ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim
izvršilnim naslovom.
V primeru, da prijavitelj na javnem razpisu kandidira
brez projektnih partnerjev, mora izpolnjevati še naslednji
pogoj:
6. Je pravna oseba, ki je na dan prijave registrirana za opravljanje dejavnosti, ki se bo izvajala v okviru
prijavljene vsebine modula III. (prijavitelj mora k prijavi
priložiti kopijo ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega temeljnega akta, iz katerega je razvidna SKD
klasifikacija dejavnosti, ki se bo izvajala v okviru prijavljene vsebine modula III. v kolikor le-ta ni razvidna
iz Poslovnega registra Slovenije – AJPES, dokazilo:
Priloga št. 7: Kopija ustanovitvenega akta ali drugega
ustreznega temeljnega akta).
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (od
točke 1 do točke 6) prijavitelj podpiše Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih
pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih
pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu.
Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa
pridobi potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih
evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko prijavitelj
navedena potrdila iz uradnih evidenc priloži sam.
7.2 Upravičeni projektni partnerji
Vsak projektni partner mora na dan prijave na dodatni javni razpis izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. Je pravna oseba javnega ali zasebnega prava
s sedežem v Republiki Sloveniji.
2. Je pravna oseba, ki je na dan prijave registrirana za opravljanje dejavnosti, ki jo bo izvajal v okviru
prijavljene vsebine modula III.(projektni partner mora
k prijavi priložiti kopijo ustanovitvenega akta ali druge-
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ga ustreznega temeljnega akta, iz katerega je razvidna
SKD klasifikacija dejavnosti, ki se bo izvajala v okviru
prijavljene vsebine modula III. v kolikor le-ta ni razvidna
iz Poslovnega registra Slovenije – AJPES, dokazilo:
Priloga št. 7: Kopija ustanovitvenega akta ali drugega
ustreznega temeljnega akta).
3. Ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti
za izvedbo projekta.
4. Ima poravnane vse davke in druge obvezne
dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do
vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave
na dodatni javni razpis.
5. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja
delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
6. Nima neporavnanih obveznostih (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske politike) do ministrstva ob prijavi na dodatni javni razpis, pri
čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva
ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim
izvršilnim naslovom.
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (od
točke 1 do točke 6) vsak projektni partner podpiše Obrazec
št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje
razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu.
Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa
pridobi potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih
evidenc. Za hitrejšo obravnavo vloge lahko vsak projektni
partner navedena potrdila iz uradnih evidenc priloži sam.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev za
prijavitelja oziroma projektne partnerje, lahko ministrstvo
zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
7.3 Splošni pogoji za vse prijavljene projekte
v manjkajočih regijah/regionalnih enotah
1. Projekt v manjkajoči regiji/regionalni enoti je skladen s cilji na ravni OP EKP 2014–2020 ter s cilji in rezultati na ravni 9. prednostne osi oziroma 9.1 prednostne
naložbe, kot navedeno v poglavju 4 javnega razpisa
(dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica).
2. Projekt v manjkajoči regiji/regionalni enoti prispeva k doseganju rezultata 9.1.2 specifičnega cilja prednostne naložbe, kot navedeno v poglavju 4 javnega
razpisa (dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica).
3. Opredeljenost projekta v manjkajoči regiji/regionalni enoti v okviru obdobja upravičenosti ter njegova
realna izvedljivost v obdobju za katerega velja podpora – projekt upošteva aktivnosti ter časovni in finančni
okvir, določen s tem javnim razpisom (dokazilo: Obrazec
št. 2: Prijavnica).
4. Ustreznost in sposobnost prijavitelja oziroma
projektnega partnerstva za izvedbo projekta v manjkajoči regiji/regionalni enoti (dokazilo: Obrazec št. 2:
Prijavnica).
5. Projekt prijavitelja v manjkajoči regiji/regionalni
enoti predvideva ustrezno ciljno skupino, kot sledi iz
poglavja 5 tega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec
št. 2: Prijavnica).
6. Projekt v manjkajoči regiji/regionalni enoti je skladen s horizontalnimi načeli trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti, vključno
z dostopnostjo za invalide ter enakosti moških in žensk
(dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica).
7.4 Specifični pogoji za vse prijavljene projekte
v manjkajočih regijah/regionalnih enotah
1. Prijavitelj mora imeti zagotovljene ustrezne prostore v katerih se bodo izvajali obvezni moduli dolgih
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programov socialne aktivacije. Skupna kvadratura notranjih prostorov mora znašati vsaj 90 m², pri čemer
mora biti vsaj en prostor namenjen skupinski izvedbi
obveznih modulov dolgih programov socialne aktivacije,
en manjši prostor namenjen individualnemu svetovanju
ter sanitarije. Prostori morajo imeti zagotovljeno dnevno
svetlobo, ustrezno zračenje ter temperaturo v skladu
s predpisi, ki urejajo varstvo pri delu. Prostor mora biti
ves čas izvajanja dolgih programov socialne aktivacije
čist in urejen. (dokazili: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja
o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter
Priloga št. 12: Pogodba o lastništvu prostorov oziroma
najemna pogodba za celotno obdobje izvajanja projekta
iz katere so razvidni zgoraj navedeni pogoji).
2. Lokacija prostorov, v katerih se bodo izvajali
obvezni moduli dolgega programa socialne aktivacije,
mora biti udeležencem dostopna z javnim prevozom
(največ 15 minut peš od postajališča javnega prevoza).
V nasprotnem primeru je prijavitelj vsem udeležencem
dolžan zagotoviti prevoz od postajališča javnega prevoza do lokacije prostorov, kjer se bodo izvajali obvezni
moduli dolgega programa socialne aktivacije (dokazilo:
Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
3. Prijavitelj mora v prostorih, v katerih se bodo
izvajali obvezni moduli dolgega programa socialne aktivacije, zagotoviti najmanj 1 računalnik z internetno
povezavo, ki ga bodo lahko uporabljali udeleženci dolgega programa socialne aktivacije (dokazilo: Obrazec
št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju
razpisnih pogojev).
4. Prijavljeni projekt mora vsebovati vse obvezne
module dolgega programa socialne aktivacije v skladu
s časovnimi določili, ki so določeni v poglavju 6.2 tega
javnega razpisa in se ne sme izvajati kot del javne službe (dokazili: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec št. 5:
Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
5. Prijavitelj mora začeti z izvajanjem obveznih modulov dolgega programa socialne aktivacije najkasneje
1 mesec po podpisu pogodbe o sofinanciranju (dokazilo:
Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
6. V okviru projekta v manjkajoči regiji/regionalni
enoti mora biti za udeležence zagotovljeno brezplačno
izvajanje vseh obveznih modulov, ki se bodo izvajali
v okviru prijavljenega projekta (dokazili: Obrazec št. 4:
Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
7. V primeru projektnega partnerstva, se bodo projektni partnerji vključili v izvajanje aktivnosti projekta
v manjkajoči regiji/regionalni enoti zgolj v okviru izvedbe
modula III. dolgega programa socialne aktivacije (dokazilo: Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
8. Prijavitelj mora voditi evidenco in dokumentacijo
o delu z udeleženci. Vso to dokumentacijo mora hraniti
skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
9. Prijavitelj mora udeležence v času trajanja dolgega programa socialne aktivacije zavarovati za invalidnost in smrt skladno z veljavno zakonodajo, pri čemer
strošek navedenega zavarovanja ni upravičen strošek
javnega razpisa in ga prijavitelj krije sam (dokazilo:
Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
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10. Prijavitelj mora udeležencem izplačevati denarno nagrado, stroške prevoza ter stroške za prehrano skladno s določili Sklepa o določitvi višine in načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenih osebam,
vključenim v poskusno izvajanje programov socialne
aktivacije (Priloga št: 3: Sklep ministrstva) in o tem voditi ustrezno dokumentacijo na način in kot bo določeno
v posebnih navodilih ministrstva za izvajanje projektov,
izbranih na tem javnem razpisu (dokazilo: Obrazec št. 4:
Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
11. Prijavitelj mora v okviru izvedbe obveznih modulov dolgega programa socialne aktivacije sodelovati
s koordinatorjem socialne aktivacije, po potrebi in v dogovoru z njim pa tudi s strokovnim delavcem na ZRSZ
in CSD (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
12. Prijavitelj mora v okviru izvedbe enega dolgega
programa socialne aktivacije vključiti 20 oseb iz ciljne
skupine, pri čemer je dolžan v času izvedbe modula I.
in modula II. morebiten izstop udeležencev iz programa
nadomestiti z novimi osebami iz ciljne skupine, tako da
bo število udeležencev usposabljanja znašalo 20 oseb.
O izstopu mora najkasneje v roku 3. delovnih dni pisno
obvestiti koordinatorja socialne aktivacije z namenom
čim hitrejše nadomestitve nove osebe iz ciljne skupine,
ki bi se vključila v dolgi program socialne aktivacije (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju
in sprejemanju razpisnih pogojev.)
13. Prijavitelj mora v okviru 1 prijavljenega projekta
v manjkajoči regiji/regionalni enoti izvesti 2 dolga programa socialne aktivacije z vsemi obveznimi moduli, pri
čemer se aktivnosti drugega dolgega programa socialne
aktivacije ne smejo pričeti pred končanjem modula IV.
prvega dolgega programa socialne aktivacije (dokazilo:
Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
14. Prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva, vsi projektni partnerji, bodo pri izvedbi projektnih
aktivnosti v manjkajoči regiji/regionalni enoti upoštevali etična načela na področju socialnega dela (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec št. 5: Izjava
projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju
razpisnih pogojev).
15. Prijavitelj lahko prijavi največ 6 projektov
v manjkajočih regijah/regionalnih enotah, in sicer pod
naslednjimi pogoji:
a) Prijavitelj lahko kandidira v največ 3 manjkajočih
regijah/regionalnih enotah ter
b) Prijavitelj lahko znotraj iste manjkajoče regije
/regionalne enote izvaja največ 2 projekta
(dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
16. Projektna partnerja lahko kandidirata kot partnerja pri več prijaviteljih ne glede na regijo/regionalno
enoto izvajanja dolgega programa socialne aktivacije
(Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
17. Prijavitelj ne more biti hkrati projektni partner
drugega prijavitelja ne glede na manjkajočo regijo/regionalno enoto izvajanja dolgega programa socialne
aktivacije (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja
o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
18. V okviru prijavljenega projekta v manjkajoči regiji/regionalni enoti mora imeti prijavitelj na dan prijave
na dodatni javni razpis zaposleno vsaj 1 osebo, ki bo
opravljala delo strokovnega vodje dolgega programa
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socialne aktivacije in izpolnjuje sledeče pogoje glede
izobrazbe, delovne dobe in delovnih izkušenj:
– zaključeno vsaj 7. stopnjo izobrazbe (univerzitetni
program oziroma 2. bolonjska stopnja) in
– najmanj 5 let delovne dobe, od tega vsaj 2 leti
delovnih izkušenj na področju dela z osebami iz ciljne
skupine in na področju izvajanja primerljivih programov
s področja dviga socialnih kompetenc ali dviga zaposljivosti oziroma približevanja vstopu na trg dela (dokazila:
Priloga št. 8: Potrdilo o zahtevani izobrazbi za strokovnega vodjo, Priloga št. 9: Življenjepis (CV) strokovnega
vodje (iz katerega morata biti razvidna pogoja glede
delovne dobe in delovnih izkušenj) ter Obrazec št. 4:
Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
19. V okviru prijavljenega projekta v manjkajoči
regiji/regionalni enoti morajo ostale sodelujoče osebe,
ki bodo v okviru projekta nastopale kot strokovni sodelavci, bodisi pri prijavitelju in, v primeru projektnega
partnerstva, pri projektnih partnerjih, izpolnjevati sledeče pogoje glede delovnih izkušenj oziroma strokovni
usposobljenosti:
– najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju dela
z vsebinami, ki se bodo izvajale v okviru prijavljenega
projekta (dokazilo: Priloga št.10: Življenjepis (CV) strokovnega sodelavca (iz katerega mora biti razviden pogoj
glede delovnih izkušenj za strokovnega sodelavca) ter
Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in/ali Obrazec št. 5: Izjava
projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju
razpisnih pogojev).
20. Prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva,
vsi projektni partnerji, morajo, v primeru morebitne zamenjave strokovnega vodje dolgega programa socialne
aktivacije ali ostalih strokovnih sodelavcev, zagotoviti
njihovo nadomestitev s kadrom, ki izpolnjujejo enake
pogoje glede izobrazbe, delovne dobe in delovnih izkušenj (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec
št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev).
21. Prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva,
vsi projektni partnerji, niso prejeli drugih javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki
so predmet tega javnega razpisa in so upravičeni do
povračila v primeru izbora na tem javnem razpisu (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev in Obrazec št. 5: Izjava
projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju
razpisnih pogojev).
22. Prijavitelj je ministrstvo zaprosil za sredstva na
način, kot je določeno v poglavjih 8, 9.3, 10, 11 in 12.1
tega javnega razpisa (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
23. Vključevanje oseb iz ciljne skupine v projektne
aktivnosti ne sme biti pogojeno s članstvom pri prijavitelju in, v primeru projektnega partnerstva, pri vseh
projektnih partnerjih (dokazili: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
in Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
24. Prijavitelj mora pri izvedbi dolgih programov socialne aktivacije zagotavljati varnost in zdravje pri delu
v skladu z veljavnimi predpisi o varnosti in zdravju pri
delu (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
25. Prijavitelj mora udeležence pred nastopom
v dolgi program socialne aktivacije seznaniti z ukrepi, predpisanimi za varno delo, in jih usposobiti za varno
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delo pri čemer strošek usposabljanja za varno delo ni
upravičen strošek po tem javnem razpisu in ga mora
prijavitelj kriti sam (dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja splošnih in
specifičnih pogojev prijavitelja in, v primeru projektnega
partnerstva, vsakega projektnega partnerja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila, lahko pa
navedene podatke preveri tudi na terenu.
7.5 Sodelovanje z deležniki v manjkajoči regiji/regionalni enoti (t.i. pridruženi partnerji)
V projektu je zaželeno sodelovanje z različnimi
deležniki v manjkajoči regiji/regionalni enoti. To pomeni
sodelovanje prijavitelja in, v primeru projektnega partnerstva, projektnih partnerjev, z drugimi pravnimi osebami ne glede na status in pravno obliko (t. i. pridruženi
partnerji). To so lahko npr. občine, (socialna) podjetja, izobraževalne ustanove, nevladne organizacije ali
katerikoli drugi pravni subjekti za katere prijavitelj ne
bo uveljavljal stroškov v okviru prijavljenega projekta,
lahko pa le-ti s svojo dejavnostjo in vlogo v manjkajoči
regiji/regionalni enoti pripomorejo k uspešnejši izvedbi
prijavljenega projekta.
Sodelovanje prijavitelja s pridruženimi partnerji je
zaželeno in bo pri ocenjevanju prijavljenih projektov
upoštevano. Prijavitelj lahko v projektu sodeluje z več
pridruženimi partnerji (dokazilo: Priloga št. 13: Pismo
o nameri ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje sodelovanje s pridruženimi partnerji).
8 Obdobje in regija izvajanja
8.1 Regija izvajanja projektov v manjkajočih regijah/regionalnih enotah
Izbrani projekti v manjkajočih regijah/regionalnih
enotah se bodo izvajali tako na območju KRVS kot na
območju KRZS in sicer se predvideva, da se bo 10 projektov izvajalo v KRVS ter 11 projektov v KRZS.
Izbrani prijavitelji bodo predvidenih 21 projektov izvajali v 12 manjkajočih regijah/regionalnih enotah, ki so

160133 PN 9.1-Aktivno vključevanje-14-20-V-EU
160134 PN 9.1-Aktivno vključevanje-14-20-V-SLO
SKUPAJ KRVS
160135 PN 9.1-Aktivno vključevanje-14-20-Z-EU
160136 PN 9.1-Aktivno vključevanje-14-20-Z-SLO
SKUPAJ KRZS
SKUPAJ STROŠKI OPERACIJE (KRVS+KRZS)
EU DEL 80 %
SLO DEL 20 %
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podrobneje predstavljene v tabeli, ki je Priloga št. 5 tega
javnega razpisa. Iz nje je tudi razvidno koliko dolgih programov socialne aktivacije se bo izvajalo v posamezni
manjkajoči regiji/regionalni enoti in katere kraje/občine
le ta zajema5.
8.2 Trajanje oziroma časovna omejitev projektov
v manjkajočih regijah/regionalnih enotah
Projektne aktivnosti v manjkajočih regijah/regionalnih enotah, ki bodo sofinancirane iz sredstev ESS in
proračuna RS, se morajo pričeti izvajati z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju in končati najkasneje do
30. 6. 2019.
9 Financiranje
9.1 Način financiranja
Dodatni javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju: ESS). Namenska sredstva
ESS predstavljajo 80 % celotnih upravičenih javnih
izdatkov za upravičene stroške projekta. Namenska
sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške
projekta.
Delež prispevka EU v celotnih upravičenih javnih
izdatkih je 80 %.
Projekti v manjkajočih regijah/regionalnih enotah
bodo sofinancirani v višini 100 % upravičenih stroškov.
Neupravičene stroške krije upravičenec sam.
9.2 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev dodatnega javnega razpisa
za leta 2017, 2018 in 2019 znaša 3.990.000,00 EUR, od
tega je 2.090.000,00 EUR namenjenih za sofinanciranje
projektov v KRZS in 1.900.000,00 EUR za sofinanciranje projektov v KRVS. Sredstva med kohezijskima regijama niso prenosljiva.
Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike, po spodaj predvideni finančni konstrukciji:

2017
207.272,73
51.818,18
259.090,91
228.000.00
57.000,00
285.000,00
544.090,91
435.272,73
108.818,18

2018
898.181,82
224.545,45
1.122.727,27
988.000,00
247.000,00
1.235.000,00
2.357.727,27
1.886.181,82
471.545,45

2019
414.545,45
103.636,37
518.181,82
456.000,00
114.000,00
570.000,00
1.088.181,82
870.545,45
217.636,37

SKUPAJ
1.520.000,00
380.000,00
1.900.000,00
1.672.000.000
418.000,00
2.090.000,00
3.990.000,00
3.192.000,00
798.000,00

Ministrstvo dopušča možnost spremembe predvidene finančne dinamike, in sicer ob pogoju, da bodo za to
zagotovljena proračunska sredstva.
9.3 Omejitev višine zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo posamezni 1 projekt v manjkajoči regiji/regionalni enoti financiralo do največ 190.000,00 EUR
za celotno obdobje sofinanciranja, pri čemer vrednost
posameznega dolgega programa socialne aktivacije ne
sme presegati 95.000,00 EUR. V okviru 1 prijavljenega
5
Število dolgih programov socialne aktivacije in kraji/občine so bile določene ob upoštevanju analize prejemnikov DSP
v posameznih regijah/regionalnih enotah, upoštevanju razporeditve koordinatorjev socialne aktivacije na regionalne mobilne
enote, upoštevanju geografskih značilnosti RS, razdelitve finančnih sredstev glede na posamezno kohezijsko regijo, kot jih
določa OP EKP ter prispelih prijav na Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne
aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi« (Uradni list RS, št. 6/17).
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projekta v manjkajoči regiji/regionalni enoti mora prijavitelj izvesti 2 dolga programa socialne aktivacije.
9.4 Državna pomoč ali pomoč po pravilu »de minimis«
Na podlagi mnenja Ministrstva za finance št.:
440-4/2017/2 z dne 25. 1. 2017, projekt, izbran na javnem razpisu, ne predstavlja državne pomoči po pravilu
»de minimis«.
10 Obdobje upravičenosti stroškov
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju oziroma projektnemu
partnerju nastali v obdobju od datuma podpisa pogodbe
o sofinanciranju do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, t.j. do 30. 6. 2019 in jih bo prijavitelj oziroma projektni partner plačal najkasneje do 31. 7. 2019.
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana
sredstva, so proračunska leta 2017, 2018 in 2019. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do
31. 12. 2019.
Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenih obdobij v primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo
na izvajanje projektov in so za to zagotovljena sredstva
kohezijske politike v proračunu RS.
Spremenjene okoliščine, višja sila in izjemne okoliščine, zaradi katerih se projekt lahko spremeni, podrobneje urejajo Navodila 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.
Izbrani prijavitelj, ki zahteva spremembo projekta/pogodbe o sofinanciranju se ne more sklicevati na
spremenjene okoliščine, višjo silo ali izjemne okoliščine,
ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev
njegove obveznosti.
Določila glede upravičenosti dodatnih stroškov projekta zaradi spremenjenih okoliščin/višje sile/izjemnih
okoliščin in glede podaljšanja terminskega načrta izvajanja projekta so določena v prej navedenih navodilih OU.
11 Upravičene aktivnosti in upravičenost stroškov
11.1 Upravičene aktivnosti
Do financiranja na podlagi predmetnega javnega
razpisa so upravičene aktivnosti, ki:
– so neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi tega javnega razpisa;
– so v skladu s predmetom in cilji javnega razpisa.
11.2 Upravičeni stroški
Stroški in izdatki projektov v okviru tega javnega
razpisa so upravičeni do povračila v skladu s pravnimi
podlagami, če:
– so s projektom neposredno povezani, so potrebni
za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– 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 knjigovodskih in drugih
listinah;
– so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi.
Upravičene stroške predstavljajo t.i. neposredni in
posredni stroški.
Med neposredne upravičene stroške štejemo stroške, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta,
in sicer:
A) stroške plač in povračil v zvezi z delom (stroške
plač zaposlenih na projektu);
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B) stroške storitev zunanjih izvajalcev;
C) stroški denarnih prejemkov, ki jih na osnovi Sklepa ministrstva pridobijo udeleženci dolgega programa
socialne aktivacije in sicer:
– denarna nagrada,
– strošek za prevoz,
– strošek za prehrano.
V primeru, da so dejanski neposredni upravičeni
stroški nižji od odobrenih, je prijavitelj upravičen do izplačila sredstev v višini dejansko porabljenih stroškov.
Posredni stroški so operativni stroški, ki nastanejo
oziroma so povezani z neposrednimi aktivnostmi projekta. Za posredne stroške se v okviru tega javnega razpisa
uporablja pavšalno financiranje, določeno z uporabo
odstotka za eno ali več določenih kategorij stroška, in
sicer vrednost stroškov pavšalnega financiranja ne sme
presegati 15 % vseh upravičenih neposrednih stroškov
plač. Dokazila o nastalih stroških in izdatkih, za katere
se uporablja pavšalno financiranje, niso potrebna.
11.3 Neupravičeni stroški in izdatki
Neupravičeni stroški in izdatki niso predmet sofinanciranja in jih krije prijavitelj oziroma projektni partner
sam.
Med neupravičene stroške spadajo:
– obresti na dolgove, pogodbene kazni in kazni iz
naslova izgubljenih tožb;
– nakup infrastrukture, nepremičnin in zemljišč;
– davek na dodano vrednost;
– stroški pavšalnega financiranja, če presegajo vrednost 15 % vseh upravičenih stroškov plač in drugih
povračil stroškov v zvezi z delom;
– nakup rabljene opreme;
– jubilejne nagrade (razen v primeru, če so zakonsko obvezne za upravičenca);
– letne stimulacije in druge nagrade, različne bonitete in solidarnostne pomoči;
– zavarovalne premije, ki niso zakonsko določene;
– odpravnine (razen v skladu z 79. členom ZDR-1);
– stroški, ki so v preteklosti že bili sofinancirani iz
javnih virov oziroma stroški, ki so v času trajanja projekta financirani iz drugih javnih virov;
– stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o sofinanciranju prijavljenega projekta ter
– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vsebino ter cilji prijavljenega projekta.
11.4 Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov in dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov določeni v Navodilih posredniškega organa MDDSZ upravičencem o izvajanju
operacij in upravičenih stroških v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike za
obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju navodila PO, dostopna na: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/) ter Navodilih organa upravljanja
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju navodila OU o upravičenih stroških, dostopna na:
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
11.5 Načini določanja višine sofinanciranja in upravičene vrste stroškov
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in
nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in
plačane stroške (izdatke).
Ministrstvo bo projektom v manjkajočih regijah/regionalnih enotah, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega javnega razpisa in bodo v postopku ocenjevanja po merilih
za izbor dosegli najvišje število točk, dodelilo sredstva
za stroške plač, stroške storitev zunanjih izvajalcev, de-
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narno nagrado, stroške za prevoz, stroške za prehrano
ter posredne stroške po pavšalni stopnji.
Skupna vrednost spodaj navedenih stroškov, ki so
v okviru tega javnega razpisa upravičeni za izvedbo 1
dolgega programa socialne aktivacije z vsemi obveznimi
moduli, ne sme presegati 95.000,00 EUR.
A. Stroški plač
Stroški plač in drugih povračil v zvezi z delom so
namenjeni kritju stroškov plač zaposlenih na projektu
v manjkajoči regiji/regionalni enoti. V okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirani stroški strokovnemu
vodji projekta ter, v kolikor prijavitelj tako navede v vlogi
na dodatni javni razpis (Obrazec št. 2: Prijavnica), tudi
ostalim strokovnim sodelavcem.
Obvezno:
V okviru projekta mora biti obvezno prijavljena najmanj 1 zaposlitev za polni delovni čas in sicer za:
– strokovnega vodjo projekta, ki mora opravljati vsaj
naslednje delovne naloge: strokovno vodenje projekta,
koordinacija aktivnosti projekta, priprava vsebine in izvajanje obveznih modulov dolgega programa socialne
aktivacije, nadzor nad izvajanjem projekta, aktivno sodelovanje s koordinatorjem socialne aktivacije, strokovnimi
sodelavci na CSD, ZRSZ, potencialnimi delodajalci ter
drugimi deležniki v manjkajoči regiji/regionalni enoti,
poročanje in priprava poročil, komunikacija s projektnimi
partnerji in ministrstvom ipd.
Opcijsko:
V okviru projekta je predvideno, da bodo delo opravljali tudi strokovni sodelavci na projektu. Prijavitelj in,
v primeru projektnega partnerstva, projektni partnerji,
lahko v okviru prijavljenega projekta predvidijo plačilo
za njihovo delo bodisi v okviru stroška plač ali v okviru
stroška storitev zunanjih izvajalcev, vendar pod pogoji,
ki so določeni v točki B. tega poglavja javnega razpisa.
B. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so namenjeni kritju stroškov dela zunanjih izvajalcev prijavljenega projekta in so za projekt nujno potrebni. Sklepanje
podjemnih in avtorskih pogodb z svojimi zaposlenimi
v prijavljenem projektu ali s projektnimi partnerji je neupravičen strošek. Prav tako je strošek neupravičen, če
je zunanji izvajalec povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali zakoniti zastopnik
upravičenca ali njegov družinski član, kar velja tako za
prijavitelja kot za projektne partnerje.
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so:
– svetovalne in nadzorne storitve (pravno, finančno,
trženjsko ipd. svetovanje, storitve inženiringa);
– stroški zunanjih izvajalcev vsebin, ki nastanejo
po sklenjeni pogodbi (delo strokovnih sodelavcev na
projektu, izobraževanja, tečaji, delavnice ipd.);
– stroški za administrativno tehnične storitve (npr.
uporaba zunanjih računovodskih storitev).
Izbrani prijavitelji 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, dostopnih
na http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/kohezijska_politika/.
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C. Stroški denarnih prejemkov, ki jih na osnovi Sklepa ministrstva pridobijo udeleženci dolgega programa
socialne aktivacije in sicer:
– denarna nagrada
Udeleženci dolgega programa socialne aktivacije
v času vključenosti v program pridobijo pravico do denarne nagrade glede na število ur dejanske prisotnosti
v programu. Prisotnost v programu se izkazuje s potrjeno listo prisotnosti s strani izbranega prijavitelja, ki je
priloga Pogodbe o vključitvi osebe v poskusno izvajanje
programa socialne aktivacije (Priloga št. 4).
Višina denarne nagrade znaša 0,80 evrov na uro
dejanske prisotnosti v programu.
– stroški za prevoz
Stroški za prevoz pripadajo udeležencu dolgega
programa socialne aktivacije katerega kraj stalnega ali
začasnega prebivališča je od kraja izvajanja aktivnosti
programa oddaljen najmanj en kilometer v eno smer.
Upošteva se kraj, ki je bližji kraju izvajanja aktivnosti
programa.
Za izračun višine stroška za prevoz se upošteva
najnižja cena vozovnice za javni prevoz.
Stroški za prevoz pripadajo udeležencu dolgega
programa socialne aktivacije za vsak dan dejanske prisotnosti v programu. Prisotnost v programu se izkazuje
s potrjeno listo prisotnosti s strani izbranega prijavitelja,
ki je priloga Pogodbe o vključitvi osebe v poskusno izvajanje programa socialne aktivacije (Priloga št. 4).
– stroški za prehrano
Udeleženec dolgega programa socialne aktivacije
lahko v času vključenosti v program pridobi pravico do
stroškov za prehrano.
Višina stroška za prehrano znaša 3,70 evrov na
dan dejanske prisotnosti v programu in je izplačana,
če je oseba v posameznem dnevu v programu prisotna
najmanj 4 ure. Prisotnost v programu se izkazuje s potrjeno listo prisotnosti s strani izbranega prijavitelja, ki je
priloga Pogodbe o vključitvi osebe v poskusno izvajanje
programa socialne aktivacije (Priloga št. 4).
Udeleženec dolgega programa socialne aktivacije
je upravičen do izplačila denarne nagrade, stroška za
prevoz in stroška za prehrano na podlagi podpisane Pogodbe o vključitvi osebe v poskusno izvajanje programa
socialne aktivacije (Priloga št. 4), ki jo ob vključitvi v dolgi
program socialne aktivacije podpišejo udeleženec dolgega programa socialne aktivacije, izbrani prijavitelj ter
pristojna oseba ministrstva.
Vsa izplačila denarnih prejemkov izbrani upravičenec izplačuje skladno s določili Sklepa o določitvi višine
in načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenih osebam, vključenim v poskusno izvajanje programov socialne aktivacije za vsak dan dejanske prisotnosti, neposredno udeležencu dolgega programa socialne aktivacije.
D. Stroški pavšalnega financiranja, določenega
z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij
stroška
Stroški pavšalnega financiranja, določenega z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroška,
so stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi
operacije, in sicer v višini do 15 % vrednosti vseh upravičenih stroškov plač. Dokazila o nastalih stroških in
izdatkih, za katere se uporablja pavšalno financiranje,
niso potrebna.
12 Postopek izbora prijaviteljev
12.1 Rok in način oddaje vloge na dodatni javni
razpis
Rok za oddajo vlog je 22. 5. 2017.
Posamezni prijavitelj lahko na dodatni javni razpis predloži največ šest vlog za sofinanciranje in sicer
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mora za vsak projekt, ki ga namerava izvajati v posamezni manjkajoči regiji/regionalni enoti ali več znotraj
iste manjkajoče regije/regionalne enote predložiti svojo
vlogo. V kolikor bo prijavitelj predložil več vlog za sofinanciranje, bodo upoštevane tiste vloge, ki bodo na
ministrstvu evidentirane kot prve prispele, sedma ter
vse nadaljnje vloge se ne bodo obravnavale in bodo
s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene
prijavitelju.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki
na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Poleg
tega je potrebno, skupaj z vlogo, na e-nosilcu podatkov
(CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) v Wordovi
oziroma Excelovi obliki posredovati tudi sledečo dokumentacijo: Obrazec št. 1, Obrazec št. 2 in Obrazec št. 3.
Prijavitelji morajo vlogo na dodatni javni razpis predložiti po pošti na naslov: Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova
28, 1000 Ljubljana – Slovenija, ali osebno v glavni pisarni na naslovu: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
vsak delovni dan med 9. in 15. uro.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki
bodo predložene osebno ali bodo prispele po pošti na
zgoraj navedeni naslov do vključno 22. 5. 2017 najkasneje do 15. ure.
Za prepozno oddano vlogo se šteje vloga, ki ministrstvu ni bila predložena do navedenega roka, ne
glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno
dostavo ponudbe v primeru dostave kurirske službe.
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 dodatni jr »razvoj in izvajanje dolgih programov socialne
aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«.
Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec
za označbo vloge (Priloga št. 6: Označba vloge), ki
je del razpisne dokumentacije. Če ne bo uporabljen
obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati
vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo
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 in, v primeru
projektnega partnerstva, vsak projektni partner, strinja
s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje, ki so navedeni
v poglavju 7 in 13 tega javnega razpisa.
12.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti
vlog in ocenjevanje
12.2.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov v manjkajočih regijah/regionalnih enotah 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 vlog bo potekalo dne 23. 5. 2017 ob
9. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
in bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog
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ali če se bodo obravnavali podatki, ki so po zakonu, ki
ureja gospodarske družbe, označeni kot zaupni, lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo
javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti en delovni
dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva www.mddsz.gov.si.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po
vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila
zapisnik.
12.2.2 Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog
preverila formalno popolnost predloženih vlog.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh ustrezno izpolnjenih prijavnih obrazcev, obveznih
prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji, in ki ne vsebuje na e-nosilcu (CD-ROM-u/DVD-ROM-u/USB ključku ipd.) podatkov
v Wordovi oziroma Excelovi obliki tudi: Obrazec št. 1,
Obrazec št. 2 in Obrazec št. 3.
Če prijavitelj in, v primeru projektnega partnerstva,
projektni partnerji, poslujejo z žigom, je le-ta obvezen
podatek na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne
poslujejo, na mesta, določena za žig, navedejo: »Ne
poslujemo z žigom« ter k vlogi priložijo posebno izjavo
o neposlovanju z žigom (dokazilo: Priloga št. 11: Izjava
o neposlovanju z žigom). Prav tako je obvezen podpis
odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo vloga nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna
komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje
pozvala, da vloge dopolnijo. V kolikor bo strokovna komisija po pregledu formalno nepopolne vloge presodila,
da bi bila vsakršna dopolnitev vloge v nasprotju s dopustno dopolnitvijo vloge (navedeno spodaj – kaj prijavitelj
v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati), bo takšna vloga
zavržena. Poziv za dopolnitev vlog bo posredovan po
navadni pošti na naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden
v prijavnem obrazcu. Prijavitelji morajo biti v tem času
dostopni za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali
na drugačno razvrstitev prijaviteljeve 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
Ljubljana, s pripisom: »Dopolnitev vloge na dodatni JR:
Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije
ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in
v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene
s sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile
le vloge, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa.
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12.2.3 Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila pregled formalno
popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za
kandidiranje na dodatni javni razpis in ocenila vlogo na
podlagi pogojev in meril, določenih v poglavjih 7 in 13
tega javnega razpisa.
V primeru, da prijavitelj in, v primeru projektnega
partnerstva, vsak projektni partner, ne bo izpolnjeval
vseh pogojev, določenih v javnem razpisu, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril
za ocenjevanje.
Vse popolne vloge bodo ločeno ocenili trije člani
strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije
se bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih ocen.
Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija
oblikovala predlog prejemnikov sredstev.
Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo
v posamezni manjkajoči regiji/regionalni enoti dosegli
minimalni kakovostni kriterij, ki znaša 48 točk. Če bo
skupna vrednost predlaganih projektov, ki bodo v posamezni manjkajoči regiji/regionalni enoti dosegli minimalni kakovostni kriterij presegla razpisano število predvidenih projektov za manjkajočo regijo/regionalno enoto,
bodo imeli prednost pri izboru projekti z višjim številom
točk. V primeru, da v posamezni manjkajoči regiji/regionalni enoti noben prijavitelj nebi zbral zadostnega števila
točk za dosego minimalnega kakovostnega kriterija ali
če za posamezno manjkajočo regijo/regionalno enoto
ne bo prispela nobena vloga, se finančna sredstva za
to manjkajočo regijo/regionalno enoto ne dodelijo, niti se
ne prenesejo za financiranje projektov v drugi manjkajoči regiji/regionalni enoti.
V primeru, da več prijaviteljev v posamezni manjkajoči regiji/regionalni enoti doseže enako število točk,
bodo imele prednost pri izboru vloge, ki bodo prejele
večje število točk pri merilih 1., 3., 2., 5., in 4. in sicer
v tem vrstnem redu. V primeru, da bo število točk še
vedno enako, bodo vloge obravnavane po vrstnem redu
prispelih vlog.
V primeru, da prijavitelj zaradi katerih koli razlogov
odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju oziroma
pogodbe z njim ni mogoče skleniti v predpisanem roku,
se lahko za posamezno manjkajočo regijo/regionalno
enoto izbere vloga, ki je naslednja prejela najvišje število točk ob pogoju, da dosežejo minimalni kakovostni
kriterij 48 točk.
Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vlog
oceni, da posamezne predlagane aktivnosti projekta
niso upravičene do sofinanciranja ter od prijavitelja zahteva prilagoditev načrta aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta. Komisija lahko prav tako zniža
posamezne postavke v finančnem načrtu, za katere
meni, da so ocenjene previsoko in zahteva prilagoditev
finančnega načrta prijavitelja.
V primeru, da bo prijavitelj v prijavi kot upravičene
navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja
iz Evropskega socialnega sklada, bo strokovna komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene.
V primeru, da se prijavitelj ne bo strinjal s predlagano
spremembo aktivnosti projekta ter finančnega načrta
projekta ali se ne bo odzval v roku in na način, ki bo določen v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva
tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu,
projektnih aktivnostih in načrtovanih stroških ter njihovo
prilagoditev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo
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strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih
podatkov.
Poziv za posredovanje sprememb aktivnosti projekta in finančnega načrta projekta ter dodatnih pojasnil
se bo prijaviteljem posredoval po elektronski pošti na
elektronski naslov prijavitelja, naveden na prijavnem
obrazcu.
12.3 Obveščanje o izbiri
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo
na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva oziroma oseba, ki je od nje pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu dodatnega javnega razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku
odpiranja vlog. Rezultati dodatnega javnega razpisa so
informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva www.mddsz.gov.si in na spletni
strani www.eu-skladi.si.
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju projektov v manjkajočih regijah/regionalnih
enotah. Ministrstvo bo z izbranimi prijavitelji sklenilo
pogodbo o sofinanciranju (Priloga št. 1) za celotno obdobje trajanja projekta v manjkajoči regiji/regionalni enoti.
V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta nanj
ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
12.4 Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sofinanciranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri
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 mu pošlje
po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču
tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba
se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku.
Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe
o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.
12.5 Pogoji za spremembo dodatnega 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/.
13 Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo navedene pogoje, izberejo prejemniki sredstev
Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge ocenila na podlagi spodaj navedenih meril po naslednji ocenjevalni lestvici.
Ocenjevalna lestvica
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk upoštevali
naslednjo ocenjevalno lestvico, razen če ni pri posameznem merilu v razpisni dokumentaciji določen drugačen
način ocenjevanja:
Št. točk
4
3
2
1
0

Ocena
povsem ustrezno
delno ustrezno
sprejemljivo
pogojno sprejemljivo
neustrezno/nesprejemljivo
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Največje skupno možno število doseženih točk je 88.
Sofinancirani bodo projekti, ki bodo v posamezni manjkajoči regiji/regionalni enoti dosegli največje število točk ob pogoju, da bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij 48 točk.
Točke so porazdeljene za posamezno merilo na naslednji način:
MERILO – merila so podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji
1. USTREZNOST PROJEKTA V MANJKAJOČI REGIJI/REGIONALNI ENOTI
Projekt, ki bo pri kateri koli točki pri merilu ustreznosti projekta dosegel 0 točk, bo zavrnjen.
1.1 Utemeljitev projekta v manjkajoči regiji/regionalni enoti
1.2 Usklajenost projekta v manjkajoči regiji/regionalni enoti z namenom in cilji dodatnega javnega
razpisa
1.3 Ustreznost metod dela za doseganje ciljev dodatnega javnega razpisa
1.4 Vključevanje oseb iz ciljne skupine
1.5 Zagotovitev dviga zaposljivosti za približevanje vstopu na trg dela
1.6 Finančna ustreznost
1.7 Učinek doseženih ciljev in rezultatov
2. IZVEDLJIVOST PROJEKTA V MANJKAJOČI REGIJI/REGIONALNI ENOTI
Projekt, ki bo pri merilu 2.1 dosegel 0 točk, bo zavrnjen
2.1 Skladnost in izvedljivost načrtovanih aktivnosti projekta v manjkajoči regiji/regionalni enoti
2.2 Usklajenost človeških virov z načrtovanimi aktivnostmi
2.3 Opredelitev tveganj in ukrepov za odpravo
3. USPOSOBLJENOST ZA IZVEDBO PROJEKTA V MANJKAJOČI REGIJI/REGIONALNI ENOTI
3.1 Izkušnje prijavitelja
3.2 Prisotnost in prepoznavnost prijavitelja v manjkajoči regiji/regionalni enoti
3.3 Izkušnje projektnih partnerjev
3.4 Izkušnje zaposlenih in sodelujočih oseb na projektu
3.5 Jasna opredelitev vlog v projektu v manjkajoči regiji/regionalni enoti
3.6 Ustrezna opremljenost prostorov
4. ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI
4.1 Zagotavljanje trajnosti projekta
4.2 Zagotavljanje trajnosti rezultatov projekta
4.3 Spremljanje oseb iz ciljnih skupin po izhodu iz dolgega programa socialne aktivacije
5. DRUGI SPECIFIČNI KRITERIJI
5.1 Sodelovanje z deležniki na trgu dela v manjkajoči regiji/regionalni enoti
5.2 Sodelovanje z drugimi deležniki v manjkajoči regiji/regionalni enoti
5.3 Izmenjava izkušenj, rezultatov in dobrih praks z drugimi izvajalci dolgih programov socialne
aktivacije v manjkajoči regiji/regionalni enoti ali na nacionalni ravni
Skupno število točk

14 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih
podatkov.
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na dodatni
javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo
osnovni podatki o projektu v manjkajoči regiji/regionalni
enoti v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij
javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre,
so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna
skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali
na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo.
Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju

Maksimalno št.
točk
Možnih največ
28 točk
4
4
4
4
4
4
4
Možnih največ
12 točk
4
4
4
Možnih največ
24 točk
4
4
4
4
4
4
Možnih največ
12 točk
4
4
4
Možnih največ
12 točk
4
4
4
88

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.
15 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev,
izbranih na dodatnem javnem razpisu
Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na tem javnem razpisu, bodo naslednje:
– vodenje ločenega knjigovodstva za projekt oziroma ustrezne knjigovodske evidence ter zagotavljanje
revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu z do-
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ločbo 140. člena Uredbe št. 1303/2013/EU in predpisi,
ki urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva. Prijavitelj,
izbran na tem javnem razpisu, bo moral zagotavljati
dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projekta
v obdobju dveh let od 31. decembra pa predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke
končanega projekta. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo prejemnik sredstev po končanem
projektu pisno obveščen s strani ministrstva. Prav tako
je prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu dolžan hraniti dokumentacijo za potrebe nadzora in spremljanja
projekta 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 št. 1303/2013/EU, navodili organa upravljanja in navodili ministrstva podrobneje v poglavju 16);
– izpolnjevanje zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da
bo omogočil tehnični, administrativni in finančni nadzor
nad izvajanjem projekta, tako, da je vsak čas možna
izvedba nadzora projekta ter vpogled v dokumentacijo v vsaki točki projekta ob smiselnem upoštevanju
140. člena Uredbe št. 1303/2013/ES. Nadzor se izvaja
s strani PO, OU, organa za potrjevanje, revizijskega
organa, drugih nadzornih organov Republike Slovenije,
vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo
projekta Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, predstavnikov Evropske komisije, Evropskega računskega
sodišča in Računskega sodišča RS ter s strani njihovih
pooblaščencev. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo za
potrebe nadzora, revizij projekta in spremljanja porabe
sredstev ter doseganja zastavljenih ciljev nadzornim
organom predložil vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov
projekta;
– 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;
– prepoved dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira;
– izpolnjevanje zahteve glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov. Izbrani prijavitelj 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.
Druge pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na tem javnem razpisu, bodo določene
v pogodbi o sofinanciranju.
Podrobneje so pristojnosti, odgovornosti in naloge
prijaviteljev določene v pogodbi o sofinanciranju, ki je
del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa (Priloga št. 1). Vzorec pogodbe mora biti izpolnjen, parafiran
s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma pooblaščene osebe.
Prijavitelj mora z vsakim projektnim partnerjem
skleniti partnerski sporazum, v okviru katerega morajo biti opredeljene pravice, obveznosti in odgovornosti
partnerjev pri izvedbi prijavljenega projekta v manjkajoči
regiji/regionalni enoti in predstavlja del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa (Priloga št.2: Vzorec
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partnerskega sporazuma). Vzorec partnerskega sporazuma mora biti ob prijavi na dodatni javni razpis izpolnjen in parafiran s strani odgovornih oseb prijavitelja in
projektnih partnerjev oziroma pooblaščenih oseb.
16 Informiranje in komuniciranje z javnostjo
Izbrani prijavitelji morajo pri izvajanju projektov
v manjkajočih regijah/regionalnih enotah spoštovati
zahteve EU glede informiranja in obveščanja javnosti.
Obveznosti izhajajo iz Uredbe št. 1303/2013/EU (115.
in 116. člen), podrobneje pa so razložene v Navodilih
organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin
na področju evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) ter navodilih PO.
Pri izvajanju projektov, sofinanciranih s sredstvi
Evropskega socialnega sklada, je potrebno dosledno
uporabljati logotip Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, ter logotip Evropskega socialnega sklada in navesti, da projekt delno financirata
ministrstvo ter Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Hkrati je potrebno navesti, da se projekt
financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1 prednostne naložbe »Aktivno
vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti
in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«,
9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin
za približevanje trgu dela«.
Izbrani prijavitelji in, v primeru projektnega partnerstva, vsi projektni partnerji morajo zagotoviti, da bodo vsi
subjekti, vključeni v projekt, obveščeni o sofinanciranju
iz Evropskega socialnega sklada.
17 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak,
nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor
se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi
dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti
znani oziroma, da je posredoval 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 izbrani prijavitelj/prejemnik sredstev dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva, v roku 30 dni od pisnega poziva ministrstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od
dneva nakazila na TRR prejemnika sredstev, do dneva
vračila v proračun Republike Slovenije.
18 Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti www.mddsz.gov.si.
Dodatne informacije o tem javnem razpisu zainteresirani prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski
pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom: Dodatni
javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi« (za Polonco Jakob
- Krejan). Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja
v zvezi z dodatnim javnim razpisom bodo objavljeni
na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si. Vprašanja je
možno posredovati do 16. 5. 2017, zadnji odgovori bodo
objavljeni do 18. 5. 2017.
Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico
za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen dodatni javni razpis. O datumu in lokaciji delavnice
bodo potencialni prijavitelji pravočasno obveščeni na
spletni strani ministrstva: www.mddsz.gov.si.
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18.1 Navodila za izpolnjevanje
V razpisni dokumentaciji se nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je potrebno v skladu z navodili na posameznem dokumentu izpolniti, podpisati in ožigosati,
kjer je zahtevano pa tudi parafirati. Obrazci in priloge so
sestavni del vloge prijavitelja in jih je potrebno priložiti
k prijavi po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom
prijavnih obrazcev in prilog.
Priloge, ki niso priložene razpisni dokumentaciji,
pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako
obvezni sestavni del vloge na dodatni javni razpis.
Vsa zahtevana razpisna dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami,
ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom.
18.2 Seznam prijavnih obrazcev in prilog
18.2.1 Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem
obrazcu in so sestavni del vloge:
– Obrazec št. 1: Osnovni podatki o projektu, prijavitelju in projektnih partnerjih
– Obrazec št. 2: Prijavnica
– Obrazec št. 3: Finančni načrt
– Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in
sprejemanju razpisnih pogojev
– Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
18.2.2 Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Razpisni dokumentaciji so priložene priloge, ki morajo biti izpolnjene v skladu z navodili na posamezni
prilogi in so sestavni del vloge:
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Priloga št. 2: Vzorec partnerskega sporazuma
– Priloga št. 3: Sklep o določitvi višine in načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenih osebam,
vključenim v poskusno izvajanje programov socialne
aktivacije
– Priloga št. 4: Pogodba o vključitvi osebe v poskusno izvajanje programa socialne aktivacije
– Priloga št. 5: Razvrstitev programov v manjkajočih regijah/regionalnih enotah
– Priloga št. 6: Označba vloge
18.2.3 Priloge, ki niso del razpisne dokumentacije
in jih morajo prijavitelji oziroma projektni partnerji priložiti sami
– Priloga št. 7: Kopija ustanovnega ali drugega
temeljnega akta za prijavitelja in, v primeru projektnega
partnerstva, vsakega projektnega partnerja (v kolikor
za izkazovanje zahtevanih pogojev ni dostopen v javni
evidenci AJPES)
– Priloga št. 8: Potrdilo o zahtevani izobrazbi za
strokovnega vodjo
– Priloga št. 9: Življenjepis (CV) strokovnega vodje
(iz katerega morata biti razvidna pogoja glede delovne
dobe in delovnih izkušenj)
– Priloga št. 10: Življenjepis (CV) strokovnega sodelavca (iz katerega mora biti razviden pogoj glede delovnih izkušenj za strokovnega sodelavca)
– Priloga št. 11: Izjava o neposlovanju z žigom
– Priloga št. 12: Pogodba o lastništvu prostorov
oziroma najemna pogodba za celotno obdobje izvajanja projekta
– Priloga št. 13: Pismo o nameri ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje sodelovanje s pridruženimi
partnerji.
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 43000-12/2016-UN/14

Ob-2030/17

Na podlagi 13. člena Zakona o romski skupnosti
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), objavlja Urad Vlade RS za
narodnosti
javni razpis
za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij
romske skupnosti v letu 2017, JR-PRS2017
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje sredstva:
Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti, Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti v Republiki
Sloveniji v letu 2017, ki spodbujajo aktivacijo in večje
vključevanje pripadnic in pripadnikov romske skupnosti
v družbo, prispevajo k opolnomočenju pripadnic in pripadnikov skupnosti in izboljšanju njihovega položaja ter
prispevajo k odpravljanju nestrpnosti med večinskim in
manjšinskim prebivalstvom, še posebej v lokalnih okoljih.
Sofinancirani bodo programi aktivnosti:
a) namenjeni spodbujanju vključevanja otrok in mladih v lokalnih okoljih v programe predšolske vzgoje,
programe osnovnošolskega, srednješolskega (vključno
s poklicnim) in univerzitetnega izobraževanja, spodbujanju uspešnega zaključevanja programov izobraževanja
in odpravljanja pojava osipništva ter promociji izobraževanja kot vrednote in gonilne sile razvoja posameznika
in skupnosti;
b) namenjeni spodbujanju aktivacije pripadnic in
pripadnikov romske skupnosti, še posebej romskih žensk in mladih v lokalnih okoljih, za približevanje trgu dela
preko spodbujanja vključevanja v ukrepe Aktivne politike
zaposlovanja, spodbujanju razvoja programov za izboljšanje njihovih zaposlitvenih možnosti (npr. oblikovanje
novih, inovativnih programov, razvijanje socialnega podjetništva itd.) in promociji zaposlovanja kot vrednote in
gonilne sile zagotavljanja boljših življenjskih pogojev
posameznika ter posledično razvoja skupnosti;
c) namenjeni ozaveščanju otrok in mladih iz večinske skupnosti ter zaposlenih v javni upravi in pravosodnih organih o prisotnosti romske skupnosti, njeni kulturi
in jezikovni sestavi ter pomenu za slovenski prostor,
s ciljem približevanja in odpravljanja predsodkov ter
stereotipov;
d) namenjeni usposabljanju predstavnic in predstavnikov romske skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti, predstavnic in predstavnikov društev
in ostalih aktivistk in aktivistov iz vrst romske skupnosti;
e) namenjeni zagotavljanju pomoči društvom pri
prijavi na razpise na različnih področjih, tako tistih, namenjenih izključno romski skupnosti, kot tudi tistih, namenjenih vsem nevladnim organizacijam.
V razpisu bodo imeli prednost programi aktivnosti, ki:
– bodo dolgoročno naravnani,
– bodo usmerjeni v izboljšanje položaja pripadnic in
pripadnikov romske skupnosti na lokalni ravni,
– bodo vključevali aktivnosti v različnih regijah
v Sloveniji, kjer živijo Romi,
– bodo spodbujali medsebojno povezovanje in sodelovanje organizacij romske skupnosti,
– ne bodo vključevali enakih aktivnosti, ki so jih na
Javni razpis Sveta romske skupnosti Republike Slove-
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nije za sofinanciranje programov in projektov romskih
društev s področja spodbujanja enakosti in preprečevanja diskriminacije Romov v letu 2017 (Uradni list RS,
št. 16/17) prijavila posamezna društva, ki so člani zveze
društev, ki prijavlja program aktivnosti.
V skupino »mladi« se uvrščajo:
– učenci zadnje triade osnovne šole,
– dijaki,
– študenti univerz in visokih šol,
– mladi med 15. in 29. letom starosti, ki niso vključeni v izobraževalni proces.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– predstavljajo zvezo društev v Republiki Sloveniji,
ki je registrirana kot pravna oseba zasebnega prava, ki
jo ustanovijo pripadniki romske skupnosti in vključuje
najmanj pet društev,
– trend njihovega delovanja je dolgoročen in so na
dan objave javnega razpisa registrirane najmanj eno leto,
– imajo poravnane vse davke, prispevke in druge
dajatve določene z zakonom in
– spoštujejo postopke in obveznosti v zvezi z rabo
proračunskih sredstev Republike Slovenije,
– spoštujejo predpise s področja varstva osebnih
podatkov.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od
zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
4. Merila za sofinanciranje
Merila za ocenitev vlog, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji,
so naslednja:
– kakovost programa aktivnosti – do 35 točk,
– ustreznost delovnega načrta programa aktivnosti
in ustreznost finančne konstrukcije programa aktivnosti
– do 30 točk,
– povezano delovanje organizacij romske skupnosti
(romskih zvez) – 15 točk,
– število vključenih subjektov v izvedbo aktivnosti
– do 15 točk,
– reference preteklih uspešno izvedenih projektov
v korist romske skupnosti – 5 točk.
Opis meril je podan v razpisni dokumentaciji.
Na ocenjevanje ne vpliva število prijavljenih aktivnosti.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago
za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis
znaša 207.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje v letu 2017
morajo biti porabljena v istem letu.
6. Predložitev vloge
Prijavitelji morajo vloge oddati najkasneje do vključno 12. 5. 2017. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
oddana priporočeno na pošti najkasneje 12. 5. 2017 oziroma istega dne najkasneje do 14. ure osebno predložena Uradu Vlade RS za narodnosti. Nepravočasno
prispele vloge bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po
pošti ali osebno na naslov naročnika: Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti, Gregorčičeva ulica 25,
1000 Ljubljana.
Prijavitelji svoje vloge predložijo na prijavnem
obrazcu in v zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka na sprednji strani ovojnice »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis JR-PRS2017«,
– naslov Urada Vlade RS za narodnosti,
– naziv prijavitelja ter njegov naslov na hrbtni strani
ovojnice.
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7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma
16. 5. 2017.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer
v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Prijavitelji, katerih vloge niso bile popolne, bodo
pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni
od prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelj v tem roku ne dopolni, se zavržejo.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 10 dni od dneva sprejetja odločitve
o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma
v 45 delovnih dneh od roka za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija bo od 24. 4. 2017 dalje
dostopna na internetnem naslovu Urada Vlade RS za
narodnosti: http://www.un.gov.si/, zgornji meni “O uradu”, levi meni »Javne objave«, zavihek »Javni razpisi«.
Na v prejšnjem odstavku navedenem naslovu bo
objavljena tudi morebitna dopolnilna dokumentacija
(morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge,
spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije ipd.).
10. Dodatna pojasnila: prijavitelji se lahko za pridobitev dodatnih pojasnil in informacij obrnejo na Urad
Vlade RS za narodnosti, in sicer od ponedeljka do petka
med 9. in 13. uro, tel. 01/478-11-80, elektronski naslov:
gp.un@gov.si.
Urad Vlade RS za narodnosti
Ob-2032/17
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v
nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji
za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07,
40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi
postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja
knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 73/16) objavlja Javni ciljni
razpis za izbor in financiranje kulturnih projektov
»Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2017« (oznaka: JR5–RSK
OŠ in SŠ–2017).
Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si.
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 21. 4. 2017 in se izteče
dne 22. 5. 2017.
Javna agencija za knjigo RS
Št. 5100-9/2017-1

Ob-2058/17

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana,
na podlagi 135. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16); (v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), v zvezi s 15. členom
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); (v nadaljevanju: Zakon), na podlagi Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije (Uradni list RS, št. 81/02,
MP 21/02), Protokola osmega zasedanja Mešane ko-
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misije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med
Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo, podpisanim
v Beogradu, dne 29. januarja 2016, in Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-25
z dne 25. 1. 2016 – UPB št. 3, št. 6319-2/2013-26 in
št. 6319-2/2013-27 z dne 4. 3. 2016, št. 6319-2/2013-29
z dne 26. 9. 2016, št. 6319-2/2013-30 z dne 10. 10. 2016,
št. 6319-2/2013-31 z dne 7. 11. 2016, št. 6319-2/2013-32
z dne 21. 11. 2016, št. 6319-2/2013-33 z dne 6. 2. 2017
in 6319-2/2013-34 z dne 23. 3. 2017 (v nadaljevanju:
metodologija) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko
Srbijo v letih 2018 in 2019
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših
medsebojnih obiskov (do 14 dni) slovenskih in srbskih
raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih
2018–2019.
Srbskim podiplomskim študentom in mladim doktorjem znanosti do 35. leta starosti, (v nadaljevanju: mlajši
srbski raziskovalci) bodo v letih 2018–2019 sofinancirani
tudi daljši obiski, in sicer od enega do treh mesecev in
jih prijavitelj posebej navede v prijavni vlogi.
Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Srbija.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
1.) so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: evidenca
RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi
agencija;
2.) izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pravilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pravilnik o pogojih za vodje) in
3.) izvajajo s strani agencije financirane programe
dela raziskovalnih organizacij ali imajo s strani agencije sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega
raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti
npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in inovacij), ki zagotavljajo osnovni vir
financiranja raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje
z Republiko Srbijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih srbskih raziskovalcev v Sloveniji, povečati število prijav slovenskih
raziskovalcev na okvirne programe Evropske unije na
področju raziskav in inovacij ter povečati število bilateralnih projektov, katerih nosilci so raziskovalci, pri katerih
od njihovega prvega zagovora doktorata ni minilo več
kot pet let (upošteva se leto zagovora doktorata).
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta
mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določajo 29. člen Zakona, 8. člen Pravilnika
o postopkih in Pravilnik o pogojih za vodje. Vsi navedeni
dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so
objavljeni na spletni strani agencije.
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Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih določa metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz
znanstvenih objav (A1) in dokumentiranega sodelovanja
z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih ter minimalno število čistih citatov v zadnjih desetih letih, ki jo mora
vodja prijavljenega bilateralnega projekta izkazati, in je:
A1 ≥ 0,3, CI ≥ 1 in A3 ≥ 0 (kjer CI pomeni število
čistih citatov). Vrednosti so enake za vse vede.
Pogoji se preverijo na dan zaključka javnega razpisa.
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in srbski vodja morata vložiti
prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata
pristojni instituciji (v Srbiji: Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in tehnološki razvoj Republike Srbije, www.
mpn.gov.rs). Kontaktna oseba na srbski strani je Nada
Milošević, e-pošta: nada.milosevic@mpn.gov.rs).
6. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Prijave bo obravnavala strokovna komisija, ki jo
s sklepom imenuje direktor.
Pri vseh pravočasnih, pravilno označenih in formalno popolnih prijavah bo strokovna komisija najprej
določila skladnost prijav s cilji tega razpisa.
Strokovna komisija obravnava prijave upoštevaje
merila po naslednjem vrstnem redu:
a) izpolnjevanje vstopnih pogojev vodij projektov, kot jih določa metodologija in ovrednotenje prijave
v skladu s 138. členom Pravilnika o postopkih;
b) prednost pri izboru prijav bodo imele prijave,
katerih vodji prijavljenega bilateralnega projekta iz obeh
sodelujočih držav prvič sodelujeta;
c) prednost pri izboru bodo imele prijave, pri katerih
bodo sodelovali mlajši raziskovalci (tj. podiplomski študenti) in podoktorandi (pri katerih od njihovega prvega
zagovora doktorata ni minilo več kot pet let – upošteva
se leto zagovora doktorata).
Strokovna komisija sprejme predlog prednostnega
seznama prijav na podlagi zbranih točk ocene A1 (drugi
odstavek 40. in drugi odstavek 138. člena Pravilnika
o postopkih) tako, da razvrsti prijave v padajočem vrstnem redu, ločeno za prijave, ki so in ki niso v skladu
z razpisnimi pogoji.
Strokovna komisija bo slovenskemu delu Mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje
med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo (v nadaljevanju: meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje) predala predlog prednostnega seznama prijav
s pripadajočimi ocenami.
Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje
ne bo obravnavala prijav, če ugotovi, da:
– prijava ni bila oddana v obeh državah;
– vodja na slovenski in srbski strani z istim naslovom in vsebino bilateralnega projekta v prijavni vlogi
v obeh sodelujočih državah nista ista;
– vodja na slovenski in srbski strani v prijavni vlogi
v obeh sodelujočih državah sta ista, vendar sta naslov
in vsebina bilateralnega projekta različna.
Meddržavna komisija za znanstveno sodelovanje
na zasedanju samostojno obravnava s strani obeh držav
prispele in ocenjene prijave bilateralnih projektov, na
podlagi pooblastil in na podlagi skupno sprejete odločitve izbere projekte ter določi višino sofinanciranja. Na
podlagi odločitve Meddržavne komisije za znanstveno
sodelovanje bo direktor agencije sprejel sklep o izboru
prijav za sofinanciranje.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje
bilateralnih projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 znaša okvir-
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no 150.000,00 EUR. Agencija bo sofinancirala predvidoma 50 bilateralnih projektov.
Sofinanciranje v letih 2018 in 2019 je vezano na
sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter
na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje
po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– Slovenskim raziskovalcem:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, ob
obiskih v Republiki Srbiji;
– Srbskim raziskovalcem:
– stroške bivanja ob obiskih v Republiki Sloveniji
do največ 100 EUR dnevno,
– dnevnice ob obiskih v Republiki Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/06 ter
76/08, v nadaljevanju: uredba), v trenutku objave tega
razpisa 21,39 EUR;
– Mlajšim srbskim raziskovalcem:
– stroške bivanja ob obiskih v Republiki Sloveniji
ob daljših obiskih največ do 1250 EUR mesečno;
– dnevnice ob obiskih v Republiki Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/06 ter
76/08, v nadaljevanju: uredba), v trenutku objave tega
razpisa 21,39 EUR;
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za
daljše obiske v Republiki Sloveniji.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrani prijavitelji srbskim raziskovalcem
izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Republiko
Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi
za čas trajanja obiska.
Odobreni bilateralni projekti, ki ne bodo imeli nobene izmenjave skladno s ciljem do 31. 12. 2018, v letu
2019 ne bodo financirani.
8. Čas izvajanja javnega razpisa: predvideni čas
izvajanja predmeta razpisa je od 1. 1. 2018 do 31. 12.
2019.
9. Način, oblika in rok za oddajo prijav
Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki določeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim
digitalnim podpisom) ali na način določen v točki 9.2. (v
elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava).
9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom
Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga
ARRS-MS-BI-RS-JR-Prijava/2017 na spletnem portalu
agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna,
če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodje
bilateralnega projekta).
Prijave morajo biti oddane na spletni portal do
vključno 21. 6. 2017 do 14. ure.
9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega
podpisa
V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja bilateralnega
projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni
in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na
spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne
vloge ARRS- BI-RS-JR-Prijava/2017) in v tiskani obliki,
ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zasto-
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pnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje
bilateralnega projekta ter žigom prijavitelja.
Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.
Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2018 in
2019« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije
eObrazci do vključno 21. 6. 2017 do 14. ure in v tiskani
obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do
vključno 21. 6. 2017 do 14. ure. Kot pravočasna se šteje
tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do
vključno 21. 6. 2017 do 14. ure (upošteva se poštni žig).
9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne prijave
Nepravočasnih in nepravilno označenih ter nepopolnih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene
prijaviteljem (razen, če iz ovojnice ni mogoče razbrati
prijavitelja in se prijava odpre).
Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu
s Pravilnikom o postopkih.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 23. 6. 2017 ob 10. uri v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni v osmih dneh od sprejetja odločitve
pristojnega organa.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in
prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS, objavljeni na spletni strani agencije
www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič Novak, po
tel. 01/400-59-50, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali po
e-pošti: Fani.Rozic-Novak@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 8021-17/2017-3

Ob-2059/17

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju:
Sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96,
60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in 47/02), 10. člena
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
(Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16, v nadaljevanju: ZSRR-2), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada z dne 19. 3. 2015
s spremembami in dopolnitvami (v nadaljevanju: Splošni
pogoji Sklada), Pravilnika o dodeljevanju spodbud Sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in dopolnitvami ter
Rebalansa Poslovnega in finančnega načrta Sklada za
leti 2016 in 2017 (postavke za leto 2017 – v nadaljevanju
PFN) z dne 13. 9. 2016, objavlja
javni razpis
za pred-financiranje projektov z odobrenimi
evropskimi sredstvi – PF 2017
1. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa za pred-financiranje
projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017
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(v nadaljevanju: javni razpis) je dodeljevanje posojil
za pred-financiranje projektov upravičencev (v nadaljevanju: vlagatelj/upravičenec), ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev
ter že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.
2. Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je
5.000.000,00 EUR.
3. Namen razpisa je spodbujanje projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi iz programskega obdobja
2014–2020.
4. Cilj razpisa je zagotoviti sredstva za izvedbo
projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi in posledično temu spodbujanje enakomernega regionalnega
razvoja in razvoja podeželja, ohranjanje enakomernejše
poseljenosti, skladnejše razvitosti ter večje zaposljivosti
v regijah Republike Slovenije.
2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa.
– Prijavni obrazec PF, ki je izdelan v elektronski
obliki in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti
ter ga skupaj z zahtevanimi prilogami posredovati na
Sklad.
– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje navodila za ureditev dokumentacije za prijavo na navedeni
javni razpis, in vzorce, in sicer:
– vzorec posojilne pogodbe,
– vzorec zahtevka za nakazilo, ki je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno predložiti ob črpanju posojila in je dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.
regionalnisklad.si/razpisi/obrazci, skupaj z navodili za
črpanje posojil,
– vzorec poročila o projektu, ki je izdelan
v elektronski obliki in bo po zaprtju javnega razpisa
dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci, je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti ter ga v roku 1 meseca po zaključku projekta,
vendar najkasneje v roku 3 let po podpisu posojilne
pogodbe posredovati na Sklad,
– vzorec poročila o prejetih evropskih sredstvih,
ki ga je potrebno posredovati dvakrat letno, in sicer po
stanju 30. 6. in 31. 12. vsako leto in zadnjič ob končnem
poplačilu posojila. Obrazec je dosegljiv na spletni strani
Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci,
– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi, prav tako se ju lahko
v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno
pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do
12. ure.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo
v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, na
tel. 01/836-19-53.
3. Rok in način prijave
1. Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih
sredstev, najdlje do 15. 12. 2017.
2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj lahko odda vlogo od ponedeljka, 22. 5.
2017 dalje, priporočeno po pošti ali osebno na sedežu
Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje
vloge na sedežu Sklada, vloga oddana na delovni dan,
do 14. ure.
– Vlagatelj mora posamezno vlogo oddati v zaprti
in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici
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z oznako »ne odpiraj – vloga PF«, iz katere mora biti
jasno razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in
čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen ali s strani
pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali
tajništva Sklada, v kolikor je vloga oddana osebno na
sedežu Sklada.
4. Razpisni pogoji
1. Vlagatelj mora biti registriran, oziroma mora imeti
vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter dejavnosti, ki je predmet projekta (odvisno od narave del).
Vlagatelji in upravičenci do ugodnega posojila so:
1.1. pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina in/ali samoupravna narodna
skupnost, kot so:
– raziskovalne in razvojne ustanove,
– ustanove za izobraževanje in usposabljanje,
– ustanove zdravstvenega varstva,
– ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine,
– lokalne in regionalne razvojne agencije,
– lokalne akcijske skupine itd.,
1.2. nevladne organizacije, kot so:
– združenja,
– fundacije,
– zbornice (gospodarske, kmetijske, obrtne, industrijske ...),
– društva itd.,
1.3. grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne
osebe,
1.4. pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki
izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, kot so:
– socialna podjetja,
– lokalne in regionalne razvojne agencije, registrirane kot:
– podjetja,
– lokalne turistične organizacije,
– organizacije za usposabljanje itd.
1.5. javne ustanove za gospodarski razvoj, javna
podjetja ter druge pravne osebe, kjer imajo država,
občina ali samoupravna narodna skupnost delež v lastništvu vlagatelja,
1.6. samoupravne narodne skupnosti.
2. Na javni razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki so
registrirani pred 1. 7. 2016.
3. Upravičeno območje tega razpisa je ozemlje
Republike Slovenije, in sicer lahko Sklad dodeli posojila
za realizacijo projektov, ki se izvajajo na ozemlju Republike Slovenije, upravičencev iz Republike Slovenije
in slovenskih partnerjev v čezmejnih programih, ki so
kandidirali na razpisih za pridobitev evropskih sredstev
in bili pri tem uspešni.
4. Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki:
4.1 je ob odpiranju vloge dolžnik Sklada. V kolikor
je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, mora imeti
poravnane vse zapadle obveznosti (status, da vlagatelj
nima poravnanih vseh zapadlih obveznosti, se določi
na osnovi dejstva, da vlagatelj zamuja s plačili več kot
90 dni);
4.2 nima izpolnjenih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije oziroma do Finančne uprave RS;
4.3 je v postopku vračanja neupravičeno prejete
državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske Komisije,
ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in
nezdružljivo s skupnim trgom EU;
4.4 je insolventen glede na tretji odstavek 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 13/14 – UPB8 s spr. in dop., v nadaljevanju: ZFPPIPP);
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4.5 je v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17, v nadaljevanju: ZPRPGDZT) in 18. točki 2. člena Uredbe o skupinskih izjemah1
oziroma 14. točki 2. člena Kmetijske uredbe za skupinske izjeme2 ali v postopku pridobivanja državnih pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil
prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju;
– Mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo manj
kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja
v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij;
4.6 je v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
4.7 ima delež dolgov v financiranju iz Bilance stanja
na dan 31. 12. 2016 nad 200,00 %;
4.8 ne izpolnjuje ostalih pogojev, določenih v tem
razpisu.
5. Pogoji prijave
1. Vlagatelj mora projekt prijaviti na prijavnem
obrazcu PF, skupaj z zahtevanimi prilogami.
2. Za formalno popolno vlogo šteje vloga, vložena v zaprto in pravilno označeno ovojnico, poslana po
pošti ali osebno oddana v tajništvo Sklada, ki vsebuje
vso zahtevano dokumentacijo, navedeno v 10. poglavju
z naslovom vsebine vloge.
3. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in
prijavljeni projekt.
4. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku,
finančni zahtevek pa izražen v EUR.
5. Podlaga za dodelitev posojila upravičencu je dokument (sklep, odločba oziroma drug pisni dokument)
o odobrenih evropskih sredstvih in sklenjena pogodba
za ta odobrena sredstva, v kolikor je le-ta podlaga za
vložitev zahtevka.
6. Upravičeni in neupravičeni stroški so tisti, ki so
v skladu z izdanim sklepom, odločbo oziroma sklenjeno
pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta.
7. Predmet prijave na javni razpis je lahko tudi projekt, s katerim je vlagatelj že kandidiral na javnih razpisih
Sklada, vendar prijavlja na ta razpis novo zaključeno
fazo projekta. Vlagatelj lahko po tem javnem razpisu
prejme posojilo za upravičene stroške projekta, ki jih pri
Skladu še ni uveljavljal in zanje še ni prejel izplačanih
evropskih sredstev.
8. Sklad lahko vlagatelja pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
6. Finančni pogoji
1. Vlagatelj za projekt lahko s strani Sklada po tem
javnem razpisu pridobi posojilo v skupni višini do 80 %
vrednosti odobrenih evropskih sredstev vlagatelju, vendar največ 150.000,00 EUR.
2. Najvišja skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada po ukrepu pred-financiranja je lahko
300.000,00 EUR, izjemoma do 350.000,00 EUR pri
1
Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(Uradni list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba o skupinskih izjemah).
2
Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in
gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L, št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1)
(v nadaljevanju: Kmetijska uredba za skupinske izjeme).

Št.

20 / 21. 4. 2017 /

Stran

1045

posojilojemalcih, ki so svoje pogodbene obveznosti v zadnjih treh letih redno izpolnjevali.
3. Posojilo se dodeljuje v EUR.
4. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljeno posojilo izkazovati
sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja
pogodbenega razmerja.
5. Zaprošeno posojilo mora biti v višini najmanj
5.000,00 EUR.
6. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada
ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premoženja Sklada. Vrednost namenskega premoženja Sklada
na dan 31. 12. 2016 znaša 98.196.909,59 EUR.
7. Upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenim posojilom in dejansko pogodbeno vrednostjo
projekta.
8. Posojilni pogoji:
Višina posojila
Obrestna mera
(v EUR)
min. 5.000,00
veljavna referenčna obrestna mera
max. 150.000,00 za izračun državne pomoči (ROM)*
+ 1,00 % letno
* ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri
se doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotno točko.
– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
– V primeru, da je izhodiščna obrestna mera negativna, se zanjo uporabi vrednost 0,00 %.
– Upravičenec praviloma vrača posojilo sproti, ob
vsakokratnem prejemu evropskih sredstev za prijavljeni
projekt, vsekakor pa v celoti in dokončno najkasneje v 8 dneh po prejemu plačila zadnjega zahtevka.
V kolikor se prijavljeni projekt oziroma plačilo zadnjega
zahtevka ne izvede prej, je upravičenec dolžan vrniti
posojilo najkasneje 3 leta po podpisu posojilne pogodbe.
– Obresti se plačujejo mesečno.
7. Pogoji sklepanja posojilne pogodbe in urejanja
zavarovanja
1. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dodelitve posojila. Stroški sklepanja posojilne pogodbe, zapisa posojilne pogodbe v notarski obliki, zavarovanja
posojila in vodenja posojila bremenijo upravičenca in so
opredeljeni v Tarifnem pravilniku Sklada, izsek cenika je
dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/predpisi.
2. Upravičenec, ki bo prejel odločbo o dodelitvi posojila, bo sklenil posojilno pogodbo v obliki notarskega
zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti.
3. Upravičenec posojilo zavaruje z menicami in izvršnico. Pred sklepanjem posojilne pogodbe mora upravičenec v skladu z navodili iz odločbe o dodelitvi posojila
posredovati:
– 5 bianco podpisanih menic skupaj s 5 meničnimi
izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic,
– overjeno izvršnico in
– pridobljeno soglasje Ministrstva za finance k zadolževanju v letu črpanja, v kolikor ga je upravičenec zavezan pridobiti v skladu z Uredbo o pogojih in postopkih
zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 112/09).
4. Rok sklenitve posojilne pogodbe je do 45 dni od
datuma odločbe o dodelitvi posojila. Ob utemeljenem
razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenca rok tudi
podaljša.
5. Če upravičenec, ki mu je bilo posojilo dodeljeno,
ne bo pristopil k podpisu posojilne pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil
od dodelitve posojila in od sklenitve posojilne pogodbe.
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8. Pogoji črpanja posojila
1. Črpanje posojila:
– upravičenec mora dokumentacijo za črpanje posojila pred izvedbo črpanja čim prej in najkasneje 5 delovnih
dni pred iztekom roka posredovati Skladu. Vsi predloženi
dokumenti morajo biti v skladu z določili javnega razpisa
in navodili za črpanje posojil, ki so objavljena na povezavi
http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci,
– se začne po podpisu posojilne pogodbe v notarski
obliki in ureditvi zavarovanja ter predložitvi:
– izpolnjenega in podpisanega zahtevka (original), ki vključuje tudi izjavo, da so vsa dokazila in izvedena dela v skladu z določili javnega razpisa,
– se izvede z nakazilom posojila na račun upravičenca.
2. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 30 dni
od dneva sklenitve posojilne pogodbe. Ob utemeljenem
razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok 1-krat za največ 45 dni tudi podaljša.
3. Upravičenec, ki je zavezan pridobiti soglasje
k zadolževanju, mora črpati posojilo v letu, za katerega
je pridobil soglasje k zadolževanju in sklenil posojilno
pogodbo.
4. Če upravičenec ne bo v določenem roku in na
dogovorjeni način dostavil ustrezne dokumentacije za
črpanje posojila, se bo upoštevalo, da je enostransko
odstopil od dodeljenega posojila.
9. Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Upravičenec mora o poteku projekta Skladu poročati najkasneje v roku 1 meseca po zaključku projekta, vendar najkasneje v roku 3 let po podpisu posojilne
pogodbe in v ta namen posredovati izpolnjen obrazec
Poročilo o projektu.
2. Upravičenec mora o prejemu evropskih sredstev
Skladu poročati dvakrat letno, in sicer po stanju 30. 6.
in 31. 12. vsako leto in zadnjič ob končnem poplačilu
posojila ter v ta namen posredovati obrazec Poročilo
o prejetih evropskih sredstvih, za kar se zaveže v posojilni pogodbi.
3. Upravičenec se v posojilni pogodbi zaveže, da bo
zagotovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada, pri čemer lahko, po predhodnem soglasju Sklada, na
svoje stroške, namesti oznako ali označevalno tablo drugačnih dimenzij. Hkrati se zaveže, da bo Sklad obvestil
o otvoritvi projekta ter ob informiranju širše javnosti (npr.
v člankih, na tiskovnih konferencah …) podal informacijo
o sodelovanju Sklada pri projektu.
4. Upravičenec se v posojilni pogodbi zaveže, da bo
dodeljeno posojilo porabil skladno z namenom njegove
dodelitve.
5. Upravičenec se v posojilni pogodbi zaveže, da
bo omogočil nadzor nad porabo posojila tako, da bo
vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled
v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt.
6. Upravičenec bo omogočil Skladu pregled projekta.
7. Sklad ima pravico odpovedati ali odložiti črpanje posojila in ne glede na pogodbeno dogovorjeni rok
zapadlosti posojila odstopiti od posojilne pogodbe ter
zahtevati predčasno vračilo posojila s pripadajočimi zamudnimi obrestmi po Zakonu o predpisani obrestni meri
zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07 – UPB),
v kolikor ugotovi kršitve v skladu s 26. členom Splošnih
pogojev Sklada ali določil javnega razpisa.
8. Sklad lahko od vlagatelja oziroma upravičenca,
na njegove stroške ali na stroške Sklada, zahteva dodatno dokumentacijo, kot je npr. izdelava strokovnega
mnenja o projektu.
9. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do roka, ki je do-
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ločen v sklepu, odločbi oziroma pogodbi o sofinanciranju
projekta. Rok za zaključek projekta se opredeli v odločbi
in posojilni pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta je
v skladu z rokom, določenim v sklepu, odloči oziroma
pogodbi o odobritvi evropskih sredstev.
10. Vsebina vloge
1. Ustrezno izpolnjen, s strani odgovorne osebe
podpisan in žigosan Prijavni obrazec PF.
2. Sklep/odločba oziroma dokument o odobrenih
evropskih sredstvih.
3. Pogodba o odobrenih evropskih sredstvih, v kolikor je le-ta podlaga za vložitev zahtevka.
4. Sklad bo za vlagatelja iz baze AJPES-a oziroma
drugih ustreznih baz pridobil izkaze poslovanja za vlagatelja za leto 2016, in sicer Bilanco stanja na dan 31. 12.
2016, Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. 1. do
31. 12. 2016 oziroma druge dokumente, ki bodo dostopni v bazi AJPES. V kolikor podatki v AJPES-u ne bodo
dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo
moral vlagatelj predložiti sam.
5. Originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih
obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda
krajevno pristojna Finančna uprava RS, ki ni starejše
od meseca dni od dneva oddaje vloge na javni razpis.
6. Pojasnilo z navedbo finančnega vira za pokritje
stroškov iz naslova obresti in vodenja posojila.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo, kot npr. akt o ustanovitvi, dodatna pojasnila ipd.
11. Merila za ocenjevanje
1. Posamezni projekt lahko skupaj prejme 100 točk,
in sicer po naslednjih kriterijih:
– Koeficient razvitosti občine sedeža vlagatelja za
leto 2017 – 25 točk:
– Koeficient 0,80 ali manj – 25 točk
– Koeficient 0,81–0,85 – 23 točk
– Koeficient 0,86–0,90 – 21 točk
– Koeficient 0,91–0,95 – 19 točk
– Koeficient 0,96–1,00 – 16 točk
– Koeficient 1,01–1,05 – 13 točk
– Koeficient 1,06–1,10 – 10 točk
– Koeficient 1,11–1,15 – 7 točk
– Koeficient 1,16–1,20 – 5 točk
– Koeficient 1,21 in več – 3 točke
– Število sodelujočih partnerjev pri projektu z odobrenimi evropskimi sredstvi – 30 točk:
– 5 partnerjev in več – 30 točk
– 2 do 4 sodelujočih partnerjev – 20 točk
– 1 partner (vlagatelj) – 15 točk
– Višina celotnih prihodkov vlagatelja v letu 2016
v EUR – 40 točk:
– nad 1.000.000,00 EUR – 40 točk
– od 500.000,00 EUR do 1.000.000,00 EUR –
30 točk
– od 250.000,00 EUR do 500.000,00 EUR –
20 točk
– pod 250.000,00 EUR – 15 točk
– Delež dolgov v financiranju glede na podatke iz
Bilance stanja na dan 31. 12. 2016 v % – 5 točk
– do 50,00 % – 5 točk
– nad 50,00 % do 85,00 % – 3 točke
– nad 85,00 % do 100,00 % – 1 točka
– nad 100,00 % do 200,00 % – 0 točk
– nad 200,00 % – izločitev
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 40 točk.
12. Obravnava vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi
pogoji Sklada.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in
obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje
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direktor Sklada. Komisija bo o odpiranju vlog in izboru
upravičencev vodila zapisnik. Podatki iz posamezne
vloge so uradna tajnost.
3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu oddaje vloge.
Odpiranje je praviloma vsak ponedeljek, do porabe sredstev. Odpiranje ni javno. Za pravočasno vlogo se šteje
vloga z datumom na ovojnici od vključno 22. 5. 2017
dalje. Vloge se uvrstijo na seznam prejetih popolnih vlog
glede na datum in uro prejete popolne vloge, za kar se
uporablja datum in čas (ura in minuta) iz ovojnice prejete popolne vloge ali popolne dopolnitve vloge. Popolne
vloge se ocenijo po vrstnem redu uvrstitve na seznam.
4. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo
dopolnjene v predpisanem roku in v času razpoložljivih
sredstev. Popolne vloge pridobijo najmanj 2 oceni na
podlagi meril za ocenjevanje, navedenih v 11. poglavju. Komisija bo vlogi dodelila povprečno oceno dveh
ocen. Financirane bodo popolne vloge po vrstnem redu
prejema popolnih vlog, ki bodo dosegle 40 ali več točk,
do porabe razpisanih sredstev. Vloge, ki po ocenitvi na
podlagi meril za točkovanje ne dosežejo skupno najmanj
40 točk, se kot neutemeljene zavrnejo.
5. Pri dveh ali več hkrati oddanih popolnih vlogah,
ki bi dosegle enako število točk in bi se lahko uvrstile
na rep upravičencev za dodelitev (črpanje t. i. ostanka) se upošteva tudi dodaten kriterij: število doseženih
točk po 1. merilu – koeficient razvitosti občine sedeža
vlagatelja za leto 2017. Če je potrebno, Sklad na koncu
določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo ne
bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo komisija predlagala dodelitev posojila v obsegu razpoložljivih
sredstev (primer: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR,
razpoložljiv obseg sredstev zgolj še 25.000,00 EUR,
zato je možna dodelitev v višini 25.000,00 EUR).
6. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku
8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.
7. Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne dopolnijo ali jih neustrezno
dopolnijo, se kot nepopolne zavržejo.
8. Prehitro in prepozno prispele vloge, se zavržejo
in jih bo Sklad vrnil vlagatelju.
9. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem,
bodo kot neutemeljene zavrnjene.
10. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni z odločbo, praviloma v roku do 45 dni od datuma
odpiranja vlog.
11. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb
odloči direktor Sklada.
12. Sklad z odločbo o dodelitvi posojila izda tudi
navodilo o načinu sklenitve posojilne pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in potrebno dokumentacijo za sklenitev
posojilne pogodbe.
13. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2
zoper odločbo Sklada o finančni spodbudi ni pritožbe,
dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti
v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000
Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Predmet tožbe ne
morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad
Št. 170010/2017/211/04

Ob-2034/17

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni
list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) in
4. člena Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS,
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št. 95/99, 11/06), Letnega programa športa v Republiki
Sloveniji za leto 2017, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije na 119. redni seji 26. 1. 2017, podpisane
pogodbe o začasnem sofinanciranju dejavnosti ZŠRS
Planica v letu 2017, št. 3330-17-064001 z dne 15. 12.
2016, objavlja Zavod za šport RS Planica
javni razpis
za sofinanciranje strokovne priprave
in koordinacije programa Šolskih športnih
tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2017/2018
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika oziroma naročnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih
tekmovanj in prireditev v šolskem 2017/2018.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji:
– nacionalne panožne športne zveze (to so športne
zveze, ki imajo uradne tekmovalne sisteme, v okviru
katerih so registrirani športniki uvrščeni v sistem kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja
športnih zvez),
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki bodo na podlagi pooblastila posamezne nacionalne panožne športne zveze strokovno pripravljale,
koordinirale in vodile program šolskih športnih tekmovanj za posamezno športno panogo,
– pri strokovni pripravi in koordinaciji tekmovanj
osnovnih šol s prilagojenim programom pa se lahko prijavijo vsi tisti subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu.
Prijavitelj v vlogi imenuje koordinatorja, ki bo skrbel
za strokovno pripravo in koordinacijo šolskega športnega tekmovanja v športni panogi prijavitelja, v šolskem
2017/2018. Pogoj za koordinatorja je, da mora imeti,
na dan oddaje vloge prijavitelja, visokošolsko izobrazbo
športne smeri in/ali ustrezno strokovno izobrazbo oziroma usposobljenost na področju športa.
4. Javni razpis obsega naslednjo dokumentacijo:
– Javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave
in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in
prireditev v šolskem letu 2017/2018;
– Razpisno dokumentacijo za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih
tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2017/2018;
– Razpisni obrazci za oddajo prijave na javni razpis;
– Predlog pogodbe za panožno koordinacijo
2017/2018 iz skupine A, B, C;
– Predlog pogodbe za panožno koordinacijo
2017/2018 iz skupine D.
Naloge nacionalnih panožnih športnih zvez in koordinatorjev športnih panog glede strokovne priprave
in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj
in prireditev v šolskem letu 2017/2018 ter sama izhodišča za pripravo vloge in razpisa šolskega športnega
tekmovanja v športni panogi, bodo podrobneje urejena v Razpisni dokumentaciji. Slednja bo objavljena na
spletni strani naročnika, z dnem objave javnega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Formalno popolna vloga prijavitelja na razpis mora
vsebovati:
– izpolnjene podpisane in žigosane razpisne obrazce 1., 2.,
– v kolikor prijavitelj ni nacionalna panožna športna
zveza je obvezna priloga – razpisni obrazec 3 (pooblastilo NPZ),
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– parafirano pogodbo za panožno koordinacijo
2017/2018 športne panoge iz skupine A, B, C ali D,
– dokazilo o visokošolski izobrazbi športne smeri
in/ali strokovni izobrazbi oziroma usposobljenost na področju šport za koordinatorja, ki bo koordiniral izpeljavo
celotnega šolskega športnega tekmovanja v posamezni
športni panogi,
– razpis šolskega športnega tekmovanja v posamezni športni panogi (za ekipne panoge velja tekmovalni
sistem, ki ga določi Zavod za šport RS Planica) v Wordovi obliki, poslan na elektronski naslov bostjan.vintar@sport.si, do datuma, ki je določen za oddajo vloge.
(Za posamezno športno panogo se lahko razpiše samo
en sistem tekmovanja, ki je lahko ločen za fante in dekleta.)
5. Merila za višino sofinanciranja šolskega športnega tekmovanja prijavitelja
Vloge prijaviteljev, ki so popolne in izpolnjujejo vse
pogoje za kandidiranje ter so njihove športne panoge
uvrščene v skupine A, B in C, se vrednoti na podlagi
meril iz te točke. Razpisana sredstva se, med prijavitelje
katerih športne panoge so uvrščene v skupine A, B in C,
razdeli skladno s 6. točko javnega razpisa.
Vloge prijaviteljev, ki so popolne in izpolnjujejo vse
pogoje za kandidiranje ter so njihove športne panoge
uvrščene v skupino D, se ne ovrednoti na podlagi meril
iz te točke, pač pa se izda sklep o vključitvi v program
Šolska športna tekmovanja. Razpisana sredstva se,
med prijavitelje katerih športne panoge so uvrščene
v skupino D, ne razdelijo.
5.1 Pomembnost športne panoge, v kateri bo potekalo šolsko športno tekmovanje
Max. število točk – 60 točk
Športne panoge so razdeljene v 4 skupine:
Skupina A – 60 točk, skupina B – 20 točk, skupina C – 15 točk
Skupina A
V skupini A so naslednje športne panoge:
Osnovna šola: košarka, nogomet, odbojka, rokomet.
Srednja šola: košarka, nogomet, odbojka, rokomet.
Skupina B
V skupini B so naslednje športne panoge:
Osnovna šola: atletika (ekipno in posamično tekmovanje), gimnastika (akrobatika, skoki z male prožne
ponjave, športna gimnastika), namizni tenis, odbojka
na mivki, ples, smučanje (veleslalom, deskanje), smučarski skoki.
Srednja šola: atletika (ekipno in posamično tekmovanje), odbojka na mivki.
Strokovna priprava in koordinacija programa šolskih
športnih tekmovanj in prireditev, za Osnovno šolo s prilagojenim programom ali šport invalidov, se sofinancira
le za Osnovno šolo. Vse športne panoge so uvrščene
v skupino B. Vlogo se pri tem merilu ovrednoti z 20 točkami ne glede na število športnih panog, v katerih bo
potekalo šolsko športno tekmovanje.
Skupina C
V skupini C so naslednje športne panoge:
Osnovna šola: atletika (kros, tek trojk, gorski tek,
ulični tek), badminton, judo, kajak kanu, kolesarstvo
(vožnja na čas), lokostrelstvo, planinstvo (MIG), orientacijski tek, streljanje z zračno puško, šah in športno
plezanje, plavanje, akvatlon.
Srednja šola: atletika (kros, tek trojk, gorski tek, ulični tek), badminton, gimnastika (akrobatika, skoki z male
prožne ponjave, športna gimnastika), judo, lokostrelstvo,
orientacijski tek, ples, smučanje (veleslalom, deskanje),
šah, streljanje z zračno puško in športno plezanje, plavanje, akvatlon.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Skupina D
V skupini D so vse preostale športne panoge, ki
niso navedene v skupinah A, B, C. V šolskem letu
2018/2019 imajo športne panoge iz skupine D možnost
napredovanja v skupino C, če po pozitivnem odzivu
vključenih šol v šolsko športno tekmovanje panoge to
potrdi tudi Odbor za področje ŠOM pri Zavodu za šport
RS Planica.
Vlogo prijavitelja se pri merilu 5.1 ovrednoti, ločeno
za osnovno šolo in/ali srednjo šolo, glede na to, v katero
skupino: A, B ali C je uvrščena športna panoga, v kateri
bo potekalo šolsko športno tekmovanje prijavitelja.
5.2 Število prijavljenih nivojev šolskega športnega
tekmovanja
Max. število točk – 15 točk
Tekmovanja se razdelijo na max. 4 nivoje, glede na
to, na katerem nivoju posamezna športna panoga vstopa v sistem tekmovanj na državnem nivoju.
4 nivoji tekmovanja – 15 točk, 3 nivoji tekmovanja
– 13 točk, 2 nivoja tekmovanja – 10 točk, 1 nivo tekmovanja – 8 točk
Vlogo prijavitelja se pri merilu 5.2 ovrednoti glede
na prijavljeno število nivojev tekmovanj na državnem
nivoju, ločeno za osnovno šolo in/ali srednjo šolo.
5.3 Število udeležencev v šolskem športnem tekmovanju
Max. število točk – 25 točk
Število udeležencev (tekmovalcev) na tekmovanjih
v šolskem letu 2015/16 (podatke pridobi Zavod na podlagi zaključnih poročil športne panoge za šolsko leto
2015/16):
1 do 100 udeležencev – 5 točk, 101 do 499 udeležencev – 8 točk, 500 do 999 udeležencev – 20 točk, nad
1000 udeležencev – 25 točk.
V primeru, da šolsko športno tekmovanje v šolskem
letu 2015/16 v športni panogi prijavitelja ni bilo izvedeno in/ali na zavod ni bilo posredovano končno poročilo
o poteku tekmovanja v športni panogi prijavitelja, se
vlogo prijavitelja pri merilu 5.3 ovrednoti z 0 točkami.
Vlogo prijavitelja se pri merilu 5.3 ovrednoti, glede
na število udeležencev v šolskem športnem tekmovanju,
v šolskem letu 2015/16, ločeno za osnovno šolo in/ali
srednjo šolo.
6. Metodologija izračuna vrednosti točke in višine
sofinanciranja strokovne priprave in koordinacije programa Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem
letu 2017/2018
Vrednost posamezne točke se izračuna na način,
da se število 34000 (vrednost razpisanih sredstev) deli
z vsoto števila prejetih točk vrednotenja vseh vlog, ki jih
je strokovna komisija uvrstila v postopek vrednotenja.
Vrednost sofinanciranja strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2017/2018 posameznega prijavitelja
je zmnožek izračunane vrednosti točke in števila doseženih točk vloge prijavitelja.
7. Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa
je: 34.000,00 EUR.
Skupna razpisana sredstva so v višini 34.000 EUR
(10.200,00 EUR v obdobju avgust–oktober 2017 in drugi del sredstev 23.800,00 EUR v obdobju april–junij
2018). Izbrani izvajalci (s koordinatorji) katerih športne
panoge so razvrščene v skupine A, B in C bodo prejeli
znesek v dveh delih. Prvi trideset odstotni del sredstev
bodo upravičenci prejeli po podpisu osnovnih tripartitnih
pogodb (zavod, prijavitelj/izvajalec in koordinator) ob
pogoju predložitve razpisa šolskega športnega tekmovanja športne panoge, ki se bodo objavili v Informatorju
za šolsko leto 2017/2018. Drugi sedemdeset odstotni
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del sredstev pa na podlagi končnega poročila o poteku
tekmovanja, ki ga morajo koordinatorji športne panoge
(z žigom prijavitelja) poslati na Zavod za šport RS Planica v 21 dneh po izpeljavi finalnega tekmovanja oziroma
najkasneje do 10. 6. 2018.
8. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in način financiranja
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa
(za športne panoge iz skupin A, B in C)
– sofinanciranje stroškov koordinatorja šolskega
športnega tekmovanja v šolskem letu 2017/2018.
– sofinanciranje materialnih stroškov priprave in izpeljave šolskega športnega tekmovanja v šolskem letu
2017/2018.
Dokazila za izkazovanje upravičenih stroškov (za
športne panoge iz skupin A, B in C) so:
– pri prvem delu izplačila razpis športne panoge, ki
se objavi v Informatorju za šolsko leto 2017/2018,
– pri drugem delu izplačila oddano končno poročilo
o poteku šolskega športnega tekmovanja.
9. Sredstva bodo porabljena v skladu s terminskim
planom: naročnik in izbrani prijavitelj (športne panoge iz
skupin A, B in C – priloga I in športne panoge iz skupine
D – priloga II) bosta s pogodbo in o sofinanciranju strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2017/2018,
skladno s 7. in 8. točko javnega razpisa, podrobneje
dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja.
10. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge:
vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
najkasneje do 12. 5. 2017. Vloge, ki ne bodo oddane
pravočasno, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je
bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana
na pošti do 12. ure (s priporočeno pošiljko) ali do 12. ure
oddana na Zavodu za šport RS Planica, Dunajska 22,
1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani
označen z napisom »ne odpiraj – ŠŠT 2017/2018«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov
pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni
na zgoraj predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane
na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. V primeru,
da vloga ni označena, kot je to zahtevano v tej točki,
naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje vloge ali
za založitev vloge.
11. Oddana vloga na razpis: mora vsebovati izpolnjene, podpisane in ožigosane razpisne obrazce za
prijavo na razpis.
12. Datum odpiranja vlog
Za odpiranje prijav je zadolžena strokovna komisija,
imenovana s strani naročnika. Strokovna komisija bo
začela odpirati vloge 15. 5. 2017. Zaradi pričakovanega
velikega števila prijav, odpiranje ne bo javno.
Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je
nepopolna bo strokovna komisija, v roku 8 dni od odpiranja vlog, pisno pozvala, k dopolnitvi vloge roku 5 dni
od prejema pisnega poziva. Prijavitelj v dopolnitvi ne
sme spreminjati tistih delov prijave, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove prijave glede
na preostale prijave, ki jih je naročnik prejel v postopku
dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, katere prijavitelj
ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, se
s sklepom zavržejo. Zavrnjene bodo vse vloge, ki ne
bodo izpolnjevale vseh pogojev, določenih v besedilu
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razpisa na dan oddaje vloge. Na podlagi meril iz 5. točke
javnega razpisa, bodo med prijavitelje, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, razdeljena sredstva kot je
opredeljeno v 6. točki javnega razpisa.
13. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni od skrajnega roka za oddajo vlog.
Izbranim prijaviteljem naročnik posreduje sklepe
o izboru in jih pozove k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 8 delovnih dni od prejema poziva ne odzove
na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena ali dodeljena v ustrezni višini,
lahko v roku 8 dni od prejema sklepa vložijo pritožbo.
Pritožba mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je vložena. O pritožbi zoper sklep odloča stvarno
pristojen organ. Vložena pritožba ne zadrži izvršitve
sklepa o izboru.
14. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: celotna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.sportmladih.net
in www.zsrs-planica.si. Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Zavodu za šport RS Planica (Boštjan
Vintar, tel. 01/434-23-91 ali 051/648-051, e-pošta: bostjan.vintar@sport.si), najkasneje dva dni pred potekom
roka za oddajo vlog. Oddana vloga prijavitelja na razpisu
mora vsebovati izpolnjene, podpisane (podpis odgovorne osebe prijavitelja) in ožigosane razpisne obrazce za
prijavo na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu z 8. točko razpisa.
Zavod za šport RS Planica
Št. 430-15/2017-2

Ob-2009/17

Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na podlagi
prvega odstavka 8. člena Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Litija za programsko obdobje 2016–2020 (Uradni list
RS, št. 42/16) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08, 114/07, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) skladno z Odlokom o proračunu Občine Litija za leto 2017
(Uradni list RS, št. 9/17) objavlja
javni razpis
za pokrivanje operativnih stroškov cestnega
tovornega transporta iz odročnih krajev na
območju Občine Litija v letu 2017
1. Naziv in sedež uporabnika, ki dodeljuje sredstva:
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.
2. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
za predmet javnega razpisa: v proračunu Občine Litija
za leto 2017 so v okviru postavke »1123 Programi razvoja podeželja« za namen predmetnega javnega razpisa (to je za pokrivanje operativnih stroškov cestnega
tovornega transporta iz odročnih krajev) zagotovljena
sredstva v višini do 17.000 EUR. Ne glede na navedeno
si Občina Litija pridržuje pravico, da naknadno spremeni
obseg sredstev, ki je določen v tej točki javnega razpisa.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je delno pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega transporta iz odročnih krajev na območju Občine Litija v letu 2017.
Upravičenci do pomoči so subjekti, ki so registrirani za
dejavnost tovornega transporta in opravljajo dejavnost
tovornega transporta na območju Občine Litija.
Občina Litija bo na podlagi objavljenega javnega
razpisa z izbranim upravičencem sklenila pogodbo o do-
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delitvi pomoči de minimis za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega transporta iz odročnih krajev
na območju Občine Litija v letu 2017. Bruto intenzivnost
pomoči znaša do 50 % upravičenih operativnih stroškov
tovornega transporta iz odročnih krajev na območju
Občine Litija v letu 2017 in je odvisna od višine razpoložljivih proračunskih sredstev. Upravičencem se sredstva
iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca, in sicer v enkratnem znesku za
celotno obdobje 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
4. Pogoji za pridobitev sredstev
Na javni razpis se lahko prijavijo subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega
transporta. Upravičenci morajo izpolnjevati pogoj, da
opravljajo dejavnost cestnega tovornega transporta na
območju Občine Litija.
Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje iz Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Litija za programsko obdobje
2016–2020, obenem pa ne sme biti podan katerikoli od
izključitevnih razlogov iz navedenega pravilnika.
V kolikor je prijava neskladna s predmetom in pogoji javnega razpisa, se jo izloči in se je ne ocenjuje po
merilih.
5. Merila
Do sredstev tega razpisa so upravičeni vsi prijavitelji, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, katerih vloga bo
skladna s predmetom tega razpisa in ki bodo izkazali,
da so opravili določeno število kilometrov transporta
v odročnih krajih na območju Občine Litija v letu 2017.
Merilo, na podlagi katerega se bodo med tistimi, ki
bodo izpolnjevali vse pogoje, izbrali prejemniki sredstev
oziroma se bo zanje določila višina sredstev sofinanciranja, je število kilometrov s strani posameznega prijavitelja na razpis opravljenega transporta v odročnih krajih
na območju Občine Litija v letu 2017.
S sredstvi tega razpisa se bo upravičencem sofinanciralo do 50 % upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev na območju Občine Litija v letu 2017. Končna višina sofinanciranja bo
odvisna od višine razpoložljivih proračunskih sredstev.
Višina dodeljenih sredstev posameznemu upravičencu se izračuna na podlagi spodnje formule, pri
čemer višina tako izračunanih dodeljenih sredstev posameznemu upravičencu ne sme preseči 50 % višine
upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta
iz odročnih krajev na območju Občine Litija v letu 2017,
ki jo posamezni upravičenec izkaže v vlogi na razpis (v
tem primeru je upravičenec upravičen le do 50 % višine
upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta iz
odročnih krajev na območju Občine Litija v letu 2017, ki
jo je izkazal v vlogi na razpis):
Višina dodeljenih sredstev posameznemu upravičencu = višina vseh razpoložljivih sredstev za namen
tega razpisa * število kilometrov s strani posameznega
prijavitelja na razpis opravljenega transporta v odročnih krajih na območju Občine Litija v letu 2017 /
seštevek števila vseh kilometrov s strani prijaviteljev
na razpis opravljenega transporta v odročnih krajih na
območju Občine Litija v letu 2017
Npr.:
– višina vseh razpoložljivih sredstev za ta namen
= 17.000 EUR
– število kilometrov s strani posameznega prijavitelja na razpis opravljenega transporta v odročnih krajih na
območju Občine Litija v letu 2017 = 390 km
– seštevek števila vseh kilometrov s strani prijaviteljev na razpis opravljenega transporta v odročnih krajih
na območju Občine Litija v letu 2017 = 458 km
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Višina dodeljenih sredstev posameznemu upravičencu = 17.000 EUR * 390 km / 458 km = 14.475,98 EUR.
6. Potrebna dokumentacija
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev pomoči na
obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti opremljeni z datumom, podpisani in – če prijavitelj posluje
z žigom – tudi žigosani.
Vlogi mora priložiti naslednja dokazila in dokumentacijo:
– odločba o registraciji oziroma izpisek iz sodnega registra oziroma kopija veljavnega ustanovitvenega
akta, iz katerega mora biti razvidna registracija za opravljanje cestnega tovornega transporta,
– dokazila, iz katerih bo razvidno, da prijavitelj opravlja tovorni transport na odročnih območjih na območju
Občine Litija v letu 2017,
– seznam imen, priimkov in naslovov koristnikov
tega transporta z navedbo območij oziroma krajev, kjer
se opravljajo storitve tega transporta, in višine mesečnih
stroškov tega transporta,
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo lokacij
(prog) in razdalj v kilometrih ter številom prevozov letno,
v zvezi s katerimi se izvaja ta transport.
7. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: odpiranje vlog bo potekalo dne 18. 5. 2017 in ne bo javno.
8. Način obravnave vlog
Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenovana s strani župana Občine Litija. Strokovna komisija
bo odprla v roku dostavljene ter pravilno opremljene
in označene ovojnice s prijavami. V primeru formalno
nepopolne prijave se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
Formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil pravilno ali v roku, se bodo zavrgle.
Sledilo bo ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev s strani prijaviteljev.
Nato bo strokovna komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev v skladu z merili, navedenimi v javnem
razpisu. O dodelitvi sredstev upravičencem bo s strani direktorja občinske uprave izdana odločba o višini
odobrenih sredstev. Zoper njo lahko upravičenec vloži
pritožbo pri županu v roku 8 dni od njenega prejema.
Odločitev župana je dokončna. Zoper odločitev župana
lahko prijavitelj vloži upravni spor v roku 30 dni od njenega prejema.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo o dodelitvi pomoči
de minimis za pokrivanje operativnih stroškov cestnega
tovornega transporta iz odročnih krajev na območju Občine Litija v letu 2017. Če se upravičenec v roku 8 dni od
prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se
šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Občina Litija ima od posameznega subjekta pravico
zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo,
v kolikor bo to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev proračunskih
sredstev.
9. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev
Prijavitelji lahko vlogo oddajo osebno na sedežu
Občine Litija, Jerebova 14, 1270 Litija – soba 44 (II. nadstropje) ali pa vlogo pošljejo po pošti. Vloge morajo
biti predložene najkasneje 15. 5. 2017 do 12. ure ali
oddane priporočeno po pošti na naslov Občina Litija,
Jerebova 14, 1270 Litija, najkasneje isti dan.
Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, ki mora
biti na hrbtni strani opremljena z naslovom prijavitelja
in na prednji strani z označbo »Ne odpiraj – javni razpis pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega
transporta iz odročnih krajev na območju Občine Litija
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v letu 2017« ter naslovom: Občina Litija, Jerebova 14,
1270 Litija.
Strokovna komisija bo odpirala in obravnavala
samo v roku dostavljene, pravilno opremljene in označene ovojnice, ki vsebujejo prijave, in sicer v vrstnem
redu, v katerem bodo predložene. Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili
javnega razpisa.
Vloge, ki ne bodo dostavljene na način in v roku
iz te točke razpisa, se ne bodo obravnavale in se bodo
s sklepom zavrgle.
10. Rok o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v roku
60 dni od dneva odpiranja prispelih vlog.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo
v času uradnih ur na sedežu Občine Litija, Jerebova 14,
1270 Litija, in sicer v sobi 39. Razpisna dokumentacija
je dostopna tudi na občinski spletni strani www.litija.si.
Kontaktna oseba je Peter Repovš.
12. Ostale določbe: v primeru naknadne ugotovitve, da prijavitelj ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa,
lahko Občina Litija kadarkoli zavrne in izloči njegovo
prijavo.
Občina Litija
Št. 430-11/2017-3

Ob-2024/17

Na podlagi določil Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13
in 68/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o proračunu
Občine Sežana za leto 2017 (Uradni list RS, št. 1/16 in
36/16) ter Letnega programa kulture v Občini Sežana
za leto 2017 (št. 032-10/2016-7, sprejet na seji Občinskega sveta Občine Sežana dne 17. 11. 2016) Občina
Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov
v Občini Sežana v letu 2017
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4,
6210 Sežana.
2. Predmet javnega razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v Občini Sežana iz proračuna za leto 2017,
proračunska postavka 241901 – Obnova kulturnih spomenikov, sakralnih objektov. V ta sklop sodi sofinanciranje izvedbe sanacijsko konservatorskih posegov na
kulturnih spomenikih, ki so razglašeni za kulturno dediščino v Občini Sežana.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– objekt je razglašen za kulturni spomenik in se
nahaja na območju Občine Sežana,
– predlagatelj je lahko lastnik ali upravljalec kulturnega spomenika z ustreznim uradnim dokazilom,
– predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna
sredstva v višini najmanj 50 % upravičenih stroškov,
– predlagatelj mora pridobiti in predložiti kulturnovarstvene pogoje ali kulturnovarstveno soglasje Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje obnove
kulturnih spomenikov, ki jo imenuje župan Občine Sežana.
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Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za
sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev, prepoznih vlog in vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
5. Merila za sofinanciranje:
– pomembnost spomenika z vidika kulturne dediščine,
– pomembnost spomenika za Občino Sežana,
– stopnja poškodovanosti objekta,
– zagotovljena lastna finančna sredstva predlagatelja (donatorska, sponzorska, pridobljena iz drugih razpisov; v kolikor se projekt že izvaja, opredeliti višino že
vloženih sredstev),
– trajanje in faza projekta (predviden začetek del
in trajanje del; v kolikor se dela nadaljujejo, opredeliti
v kateri fazi je izvedba projekta),
– pomembnost projekta v javnem dogajanju in njegovi javni dostopnosti.
6. Uporaba meril: komisija bo glede na izpolnjevanje meril razpisa ocenila kvaliteto predlagane spomeniškovarstvene akcije in izločila tiste predloge, ki niso
v skladu z razpisnim področjem ter predlagala višino
sofinanciranja.
7. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev namenjenih za sofinanciranje obnove
kulturnih spomenikov je 30.000,00 EUR.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem
letu 2017.
9. Razpisni rok: rok za predložitev prijav je do
vključno petka, 26. 5. 2017.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za predlagatelje obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe,
– vzorec zahtevka,
– vzorec poročila.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– kulturnovarstvene pogoje ali kulturnovarstveno
soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica,
– dokazilo o lastništvu – zemljiškoknjižni izpisek, ki
ni starejši od treh mesecev (Če sprememba lastništva
še ni vpisana v zemljiško knjigo, mora lastnik predložiti overovljeno kupoprodajno pogodbo ali drugo ustrezno listino. Če je predlagatelj upravljalec, mora poleg
zemljiškoknjižnega izpiska predložiti tudi uradno dokazilo o upravljanju.),
– predračun predvidenih del,
– soglasje lastnikov ali solastnikov k posegom na
objektu v primeru, da projekta ne prijavlja lastnik objekta,
– izjava o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe,
– slikovno gradivo – trenutno stanje objekta ali dela
objekta.
Obrazci za prijavo na razpis se lahko dvignejo na
sedežu Občine Sežana pri Katji Fedrigo v pisarni št. 2B
v pritličju stare občinske stavbe – vile Mirasasso). Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko spletne strani Občine Sežana: http://www.sezana.si.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke določene v razpisni dokumentaciji.
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Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, do vključno
petka, 26. 5. 2017, v zapečateni ovojnici z napisom na
sprednji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis –
obnova kulturnih spomenikov 2017«. Na hrbtni strani
mora biti navedba predlagatelja: naziv oziroma ime in
priimek predlagatelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto ali ni bila predložena na vložišču
Občine Sežana v razpisnem roku.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Po poteku razpisnega roka bo komisija hkrati odprla
vse vloge, ki bodo prispele do razpisnega roka. Odpiranje vlog ne bo javno.
V primeru formalno nepopolnih vlog bodo prijavitelji
pozvani, da v roku 8 dni od prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Za
nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih
sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in so naštete pod točko 10.
O sofinanciranju obnove kulturnih spomenikov in
razporeditvi sredstev odloči s sklepom direktor občinske
uprave oziroma vodja notranje organizacijske enote na
podlagi predloga komisije, ki vodi postopek. O rezultatih javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni v roku
45 dni po zaključku razpisa.
Zoper sklep direktorja občinske uprave oziroma
vodje notranje organizacijske enote je možno vložiti
pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi odloča župan Občine Sežana. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi predlagatelji.
Z izbranimi predlagatelji bodo sklenjene pogodbe
o sofinanciranju obnov kulturnih spomenikov. Če se prejemnik sredstev v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil
vlogo za pridobitev sredstev.
13. Informacije in pojasnila: dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko predlagatelji dobijo pri
Katji Fedrigo na sedežu Občine Sežana v pisarni
št. 2B v pritličju stare občinske stavbe – vile Mirasasso,
tel. 05/73-11-151, e-pošta: katja.fedrigo@sezana.si.
Občina Sežana
Št. 430-13/2017

Ob-2025/17
Javni razpis

za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega
proračuna učencem, dijakom in študentom
v Občini Sežana za leto 2017 (v nadaljevanju:
razpis)
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina Sežana,
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
2. Pravna podlaga: Pravilnik o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom
in študentom v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 17/10),
Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2017 (Uradni
list RS, št. 1/16, 36/16) in Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).
3. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev denarnih spodbud za
učence osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade, dijake in študente, ki dosegajo dobre učne
rezultate in izjemne uspehe pri različnih obšolskih dejavnostih.

Denarne spodbude se dodelijo za stimulacijo učencev osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III.
triade, dijakov ter študentov pri:
– pridobivanju formalne izobrazbe,
– tekmovanjih v znanju iz posameznih predmetnih
področij, športnih tekmovanjih, glasbenih tekmovanjih,
natečajih,
– izvedbi razstav, projektov, koncertov ipd.
4. Upravičenci za dodelitev sredstev
Upravičenci do denarnih spodbud so učenci osnovnih šol od zaključenega sedmega razreda III. triade,
dijaki srednjih šol ter študentje (redni in izredni) višjih
strokovnih šol in visokošolskih zavodov, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo stalno prebivališče v Občini Sežana,
– so kot učenci dosegli povprečje 4,5 in več, kot
dijaki povprečje 4,2 in več, kot študentje povprečje 8
in več,
– niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije
za zaposlovanje, ne opravljajo pridobitne dejavnosti in
nimajo statusa zasebnika oziroma samostojnega podjetnika.
Pri študentih se ne upošteva učnega uspeha in drugih dosežkov, v kolikor je bil študent v študijskem letu
2015/2016 ponovno vpisan v isti letnik kot predhodno
študijsko leto oziroma je bil v študijskem letu 2015/2016
absolvent. Pri uspehu študentov se prav tako ne upošteva uspeha, v kolikor je študent v študijskem letu
2015/2016 opravil le zaključno, diplomsko delo.
V primeru mladoletnega prosilca, ga v postopku
dodeljevanja denarnih spodbud zastopa njegov zakoniti
zastopnik. Denarne spodbude se nakažejo na transakcijski račun prosilca.
5. Višina sredstev: višina razpisanih sredstev znaša
14.335,00 EUR.
6. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2017, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
7. Razpisni rok: rok za prijavo na razpis je 5. 6.
2017.
8. Kraj, kjer lahko prosilci dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prosilci dvignejo vsak delavnik v sprejemni pisarni
Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana – pisarna št. 1. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo prijavitelji pri Ani Marinac v sobi št. 64 ali na
tel. 05/73-10-129. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi
preko internetne strani Občine Sežana: http://www.sezana.si.
9. Vsebina vloge
Vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
biti mora čitljiva in na ustreznih mestih podpisana. Vsebovati mora vse obvezne priloge, dokazila in podatke,
določene v razpisni dokumentaciji.
K razpisni dokumentaciji morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo:
– originalno potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto
2016/2017,
– spričevalo za preteklo šolsko leto (2015/2016)
oziroma potrdilo o vseh izpitih opravljenih v preteklem
študijskem letu 2015/2016 (od 1. 10. 2015 do 30. 9.
2016),
– fotokopije priznanj na področju dodatnih znanj
– na tekmovanjih v znanju iz posameznih predmetnih
področij, športnih tekmovanjih, glasbenih tekmovanjih,
natečajih za preteklo šolsko leto (2015/2016),
– izjavo o nezavajajočih podatkih (izjava 1),
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– izjavo, da prosilec ni v delovnem razmerju, da
ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje, da ne opravlja
pridobitne dejavnosti in nima statusa zasebnika in samostojnega podjetnika (izjava 2),
– izjava 3 (izpolnijo jo študentje).
Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev
drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb
v vlogi in priloženi dokumentaciji.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloge je potrebno poslati na naslov: Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana. Vloga mora biti
v zapečatenem ovitku opremljena z izpisom na prednji
strani: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za dodelitev
denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem,
dijakom in študentom v Občini Sežana za leto 2017«.
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
najkasneje zadnji dan razpisnega roka prejeta v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210
Sežana, ali če je bila najkasneje zadnji dan razpisnega
roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila najkasneje
zadnji dan razpisnega roka prejeta v sprejemni pisarni
Občine Sežana ali ni bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin zahtevanih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi
pogoji ter merili razpisa.
11. Obravnava vlog
Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija
najkasneje v osmih dneh od poteka roka za prijavo na
razpis hkrati odprla vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno
nepopolne vloge bo prosilec pozvan, da v roku 8 dni od
dne prejetega obvestila dopolni vlogo. V kolikor vloga
v navedenem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom
zavržena. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo.
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih
vlog in jih v primeru izpolnjenih pogojev ocenila na podlagi meril za dodelitev denarnih spodbud, ki so priloga
Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v Občini
Sežana, ter podala predlog prejemnikov denarnih spodbud in višino sredstev.
Predlog prejemnikov denarnih spodbud se predloži
direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote, ki izda sklepe o izboru prejemnikov
denarnih spodbud. Prosilec ima možnost pritožbe na
župana Občine Sežana v roku 8 dni od prejema sklepa.
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12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: o izboru
in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo prosilci obveščeni v 30 dneh po sprejeti odločitvi in podaji predloga na seji komisije. Izbranim učencem, dijakom
in študentom bodo izdani sklepi o izboru prejemnikov
denarnih spodbud ter višini dodeljenih sredstev.
Občina Sežana
Št. 430-10/2017-3

Ob-2026/17

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov
društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 37/15), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08, 3/13 in 81/16), določil Odloka
o proračunu Občine Sežana za leto 2017 (Uradni list
RS, št. 1/16 in 36/16) in odločitve Komisije za kmetijstvo,
Občina Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov društev s področja
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini
Sežana za leto 2017 (v nadaljevanju razpis)
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4,
6210 Sežana.
2. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Sežana za leto
2017, postavka 110221 – Pomoč kmetijskim in gozdarskim društvom za izvedbo programov, namenjena
za sofinanciranje letnih programov društev, ki delujejo
z namenom ohranjanja in pospeševanja dejavnosti na
področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja
v Občini Sežana.
Sredstva se lahko dodelijo za dejavnosti, ki se izvajajo na območju Občine Sežana ter za tiste dejavnosti, ki
se izvajajo izven območja Občine Sežana pod pogojem,
da so namenjene občanom Občine Sežana in/ali promociji občine skozi njihovo dejavnost.
Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine programov:
– izobraževalne vsebine splošnega pomena,
– predstavitev in promocija dejavnosti društva ter
območja delovanja,
– organizacija prireditve ali predstavitev na prireditvah lokalnega in širšega pomena,
– izvedba in/ali sodelovanje na različnih aktivnosti
kot so: prikazi običajev, tekmovanja, ocenjevanja ipd.,
– druge izredne aktivnosti,
– materialni stroški vezani na izvedbo programa.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega
razpisa niso:
– stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu
ali upravljanju.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Upravičenci do sredstev so društva, ki delujejo na
področju kmetijstva, gozdarstva oziroma podeželja in
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Sežana,
– so registrirana skladno s predpisi o društvih ter
imajo dejavnost s področja kmetijstva, gozdarstva oziroma podeželja opredeljeno v ustanovitvenem aktu,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo
programov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva oziroma podeželja več kot eno leto,

– opravljajo dejavnost na neprofitni (nepridobitni)
osnovi,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Sežana.
Vlagatelji, ki so se že prijavili oziroma se bodo prijavili na druge javne razpise za dodelitev sredstev iz proračuna Občine Sežana za leto 2017 (razpisi za dodelitev
sredstev s področja turizma, športa, sociale in zdravstva
ter kulture), niso upravičeni do sredstev po tem razpisu.
Sredstva je možno pridobiti le iz naslova prijave na en
javni razpis Občine Sežana.
4. Predvidena višina razpisanih sredstev znaša
15.500,00 EUR.
5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2017. Vlagatelj mora Občini Sežana najkasneje do 31. 1. 2018 podati poročilo
o porabi sredstev.
6. Rok za predložitev prijav je do vključno 12. 5.
2017.
7. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov društev
s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini
Sežana za leto 2017«. Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
8. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis,
obrazec za prijavo na razpis, izjave, vzorec pogodbe in
obrazec za poročilo, se dvigne v sprejemni pisarni, sobi
št. 1. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Sežana: http://www.sezana.si (zavihek
'Javni razpisi, naročila in natečaji').
9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami
pošljejo vlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na prednji
strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne
odpiraj, vloga za javni razpis – društva s področja kmetijstva, gozdarstva – leto 2017«. Na hrbtni strani kuverte
mora biti označen naziv in polni naslov vlagatelja. Kot
pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključno
zadnjega dne roka za predložitev prijav osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno
po pošti.
10. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi
pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom
župana, se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog
ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge.
Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru formalno
nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge
pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od prejetega poziva
dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma
preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu
ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo
dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo.
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih
vlog, preverila izpolnjevanje pogojev ter na podlagi meril
ovrednotila programe. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano
leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je
odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti
točke. Nato bo komisija pripravila predlog prejemnikov in ne-prejemnikov sredstev ter razdelitev razpisanih
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sredstev in ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju
občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske
enote, ki bo izdal sklepe o dodelitvi oziroma nedodelitvi
sredstev.
11. Izbor in višina sredstev
Vlagateljem bo posredovan sklep in poziv k podpisu
pogodbe v 30 dneh po sprejeti odločitvi in podaji predloga prejemnikov in ne-prejemnikov finančnih pomoči na
seji komisije. Če se vlagatelj v roku 8 dni od prejema
poziva ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep o dodelitvi oziroma ne-dodelitvi je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi
upravičenci. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan.
12. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na občinski upravi – Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti Občine
Sežana, Partizanska c. 4, kontaktna oseba je Janja
Kristančič, soba št. 67, tel. 05/73-10-120.
13. Merila za dodelitev sredstev
Prijavljeni programi vlagateljev se bodo točkovali na podlagi spodaj navedenih meril.
1. število članov iz Občine Sežana
do 9 članov
od 10 do 19 članov
od 20 do 44 članov
od 45 do 59 članov
od 60 do 74 članov
nad 75 članov
2. izobraževanje
organizacija ali so-organizacija predavanj, delavnic, tečajev,
seminarjev …
organizacija ali so-organizacija strokovne ekskurzije
3. predstavitvene in promocijske aktivnosti
promocijski material (zloženka, katalog, vrečke, spletna stran,
letaki ...)
predstavitev občine in društva na raznih sejmih in drugih
promocijskih aktivnostih v Sloveniji
predstavitev občine in društva na raznih sejmih in drugih
promocijskih aktivnostih v tujini
4. prireditve
organizacija prireditve v Občini Sežana
sodelovanje na prireditvi v Občini Sežana
sodelovanje na prireditvi izven Občine Sežana

št. točk
1
2
10
15
20
30
št. točk
Organizacija: 1 točka/aktivnost
So-organizacija: 0,5 točke/aktivnost
0,5 točke/aktivnost
št. točk
1 točka/promocijo
2 točki/aktivnost
4 točke/aktivnost

št. točk
4 točk/prireditev
2 točki/prireditev
0,5 točke/prireditev

5. izvedba oziroma sodelovanje na različnih aktivnosti
izvedba prikaza običajev, tekmovanja, ocenjevanja,
degustacije ipd. oziroma sodelovanje

št. točk
do 4 točke/aktivnost
4 točke/mednarodni značaj
3 točki/državni značaj
2 točka/regijski značaj
1 točke/lokalni značaj

6. druge aktivnosti
izvedba izredne aktivnosti na območju Občine Sežana

št. točk
1 točka/aktivnost

7. koristnost programa društva
koristnost programa društva za Občino Sežana, občane, Kras

št. točk
do 20 točk
Občina Sežana
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-2027/17

Na osnovi 10. člena Zakona o športu (Uradni
list RS, št. 22/98) in Letnega programa športa (LPŠ)
v Občini Tolmin za leto 2017, objavlja Občina Tolmin
javni razpis
za izbiro izvajalcev Letnega programa športa
v Občini Tolmin v letu 2017
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci določeni
v 8. členu Zakona o športu, ki izpolnjujejo pogoje iz
Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Tolmin.
Športna društva in njihova združenja imajo pod
enakimi pogoji prednost pri izboru.
I – Predmet razpisa
V letu 2017 bomo sofinancirali naslednje vsebine
programov:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
2. Športna rekreacija
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Šport invalidov
naslednje razvojne in strokovne naloge v športu:
1. Izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov za
delo v športu
2. Pomembnejše športne in športno-rekreativne
prireditve
3. Mednarodna dejavnost in sodelovanje z zamejci
4. Delovanje društev in njihovih zvez
5. Priznanja športnikom in športnim delavcem
6. Promocijska dejavnost in informatika na področju športa
II – Višina sredstev
Skupna višina sredstev razpisa: 109.456 EUR
(84.572 za programe in 24.884 za objekte).
Zneski sofinanciranja posameznih vsebin programov in nalog so določeni v LPŠ za leto 2017.
III – Prijave in roki
Prijavite se lahko izključno s pomočjo razpisne
dokumentacije (obrazcev), ki je objavljena na spletnih
straneh Občine Tolmin www.tolmin.si – razpisi, in Zavoda KŠM Tolmin www.ksm.si.
Razpisno dokumentacijo lahko vsak delovni dan
med 13. in 15. uro prevzamete tudi na sedežu Zavoda KŠM Tolmin, kjer dobite tudi vsa dodatna pojasnila v zvezi s prijavo (kontakt: Branko Velišček
– tel. 041/695-675, e-naslov: direktor@ksm.si). Po
naročilu lahko obrazce dostavimo tudi preko e-pošte.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Za razpis – šport 2017«, in sicer po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Zavod KŠM Tolmin, p.
p. 80, 5220 Tolmin ali osebno v pisarni Zavoda KŠM
Tolmin. Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo na
sedež Zavoda KŠM Tolmin, ne glede na način oddaje,
dostavljena do 13. maja 2017, do 12. ure (velja prejemna teorija). Nepravočasne prijave bodo zavržene,
nepopolne pa bodo morali vlagatelji dopolniti v 5 dneh
od poziva Zavoda KŠM Tolmin.
IV – Odpiranje vlog, izbira izvajalcev in vrednotenje programov
Odpiranje vlog bo v treh delovnih dneh po roku za
prijave in ne bo javno.
Izbiro izvajalcev ter vrednotenje posameznih programov in nalog v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju športa v Občini Tolmin bo izvedla komisija, ki jo
imenuje župan Občine Tolmin.
O izidu javnega razpisa bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni v 30 dneh od datuma odpiranja

vlog. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe
v 15 dneh po dokončnosti sklepa o izbiri.
Izbrani programi oziroma naloge morajo biti izvedeni in sredstva zanje porabljena v letu 2017.
Občina Tolmin
Ob-2028/17
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 25. in 100. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in
106/15) in 8. člena Pravilnika o sofinanciranju javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov s področja
ljubiteljske dejavnosti v Občini Tolmin (Uradni list RS,
št. 37/15) objavlja Občina Tolmin
javni razpis
za sofinanciranje javnih kulturnih programov
in kulturnih projektov s področja ljubiteljske
dejavnosti v Občini Tolmin 2017
Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Ulica
padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
1. Področja, ki so predmet razpisa
Sofinanciranje ljubiteljske dejavnosti kulturnih
društev na naslednjih področjih:
– vokalna glasbena dejavnost,
– instrumentalna glasbena dejavnost,
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– folklorna dejavnost,
– plesna in mažoretna dejavnost,
– filmska in video dejavnost,
– likovna in video dejavnost,
– literarna dejavnost.
2. Okvirna višina sredstev razpisa: 62.000 EUR.
3. Pogoji, kriteriji in merila: pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati izvajalci in njihovi programi oziroma projekti ter merila in kriteriji za vrednotenje programov,
so sestavni del razpisne dokumentacije kot priloga.
4. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Občine Tolmin
www.tolmin.si – razpisi, in Zavoda KŠM Tolmin www.
ksm.si, interesenti jo lahko dvignejo tudi v pisarni
Zavoda KŠM Tolmin v Kinogledališču Tolmin, Mestni
trg 5, 5220 Tolmin (Metka Ivančič, Špela Mrak), vsak
delovni dan po dogovoru na spodnje kontakte.
5. Vsebina vlog, rok in način oddaje: vloge se
odda izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in predvidevajo vpis vseh podatkov, potrebnih za popolnost vloge. Vloge morajo
biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj
– razpis kultura 2017«, in sicer po pošti priporočeno
na naslov Zavod KŠM Tolmin, Dijaška ul. 12c, 5220
Tolmin ali osebno na naslovu Zavod KŠM Tolmin. Za
pravočasno se bo štela prijava, ki bo na sedež Zavoda KŠM Tolmin, ne glede na način oddaje, dostavljena do 13. maja 2017, do 12. ure (velja prejemna
teorija).
6. Rok za porabo sredstev, informacije, obveščanje: programi morajo biti izvedeni in sredstva zanje
porabljena v letu 2017. Pooblaščena oseba za informacije: Špela Mrak (05/381-18-01 – vsak delovnik do
13. ure). O izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni
v 30 dneh po roku razpisa.
Občina Tolmin
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Ob-2029/17

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2 in naslednji), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in naslednji), Statuta Občine
Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin
št. 20/2013) in Letnega programa zdravstvenega in socialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem 2016
objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov
za dejavnosti preprečevanja odvisnosti od drog
v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Urad za operativne in splošne zadeve, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa: zbiranje ponudb za
sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanja
odvisnosti od drog.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
programov in projektov:
– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini
Ravne na Koroškem in da program aktivno vključuje
občane Občine Ravne na Koroškem;
– da so vpisani v register in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno
v ustanovitvenih aktih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti;
– da imajo izvajalci programov, ki bodo delali z mladoletnimi osebami, ustrezna dokazila o nekaznovanosti
za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (iz devetega poglavja Kazenskega zakonika; Uradni list RS,
št. 50/12).
Pravico do sofinanciranja programov za dejavnosti
preprečevanja odvisnosti od drog imajo:
– javni zavodi, društva in ustanove, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju preprečevanja odvisnosti od drog, ki izvajajo programe v Občini
Ravne na Koroškem za občane Občine Ravne na
Koroškem.
4.1. Merila in kriteriji za izbor
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedeno:
Pokrivanje materialnih in drugih stroškov za izvajanje programa preprečevanje odvisnosti od drog
– da so prostori izvajalca za izvajanje programa
v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk
– da so vsi programi izvajalca namenjeni izključno
preprečevanju odvisnosti od drog – 20 točk
– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno
1 leta – 5 točk
od 1 do vključno 5 let – 10 točk
nad 5 let – 15 točk.
Preventivne aktivnosti namenjene preprečevanju
in zmanjševanju problemov, povezanih z (zlo)rabo drog
v Občini Ravne na Koroškem:
– Preventivne delavnice ter sodelovanje s šolami, vrtcem, drugimi strokovnimi institucijami in raznimi predavatelji – 30 točk
– zagotovljeni prostori za izvajanje – 20 točk
– vključenost različnih oblik učenja (delavnice za
osveščanje in strokovno izpopolnjevanje učiteljev, svetovalnih delavcev, socialnih delavcev in staršev, ki zazna-
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vajo tvegano obnašanje otrok in mladostnikov na temo
zasvojenosti …) – 30 točk
– vključenost preventivnih delavnic za mladostnike (delavnice za učence šestih razredov osnovnih šol,
usmerjene v razvoj in krepitev specifičnih veščin in
znanj, s katerimi bodo razvili sposobnosti za odgovorno
odločanje in življenje brez drog, delavnice za predšolske
otroke …) – 30 točk
– vključenost koordinacije aktivnosti in priprava načrta za vključitev programa v redni šolski plan (šolsko
leto 2017/2018) – 20 točk
– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno
1 leta – 5 točk
od 1 do vključno 5 let – 10 točk
nad 10 let – 20 točk
5. Okvirna višina sredstev:
1. za pokrivanje materialnih in drugih stroškov za
izvajanje programa do višine 800 €.
2. za izvajanje preventivnih programov preprečevanja odvisnosti od drog – do višine 3.000 €.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na
podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in nakazana v enkratnem znesku do konca meseca julija
2017. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do
31. 12. 2017.
7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predložene do vključno četrtka, 4. 5. 2017, v zaprti kuverti
v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri
Andreji Jezernik ali poslane po pošti na naslov: Občina
Ravne na Koroškem, Urad za operativne in splošne
zadeve, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem,
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni
razpis – programi na področju preprečevanja odvisnosti
od drog – 2017«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov
prijavitelja.
8. Odpiranje ponudb bo v petek, 5. 5. 2017, v pisarni Urada za operativne in splošne zadeve Občine Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni prejemniki sredstev obveščeni predvidoma v roku 60 dni od
oddaje popolne ponudbe.
10. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani
dvignete vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v sprejemni
pisarni, pri Andreji Jezernik ali na spletni strani www.
ravne.si od vključno petka, 21. 4. 2017.
11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.
Podrobne informacije dobite na Uradu za operativne in splošne zadeve Občine Ravne na Koroškem
pri Darji Čepin, višji svetovalki III, tel. 02/82-16-022 ali
GSM 031/384-137.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 602-85/2016-29(47/09)

Ob-2033/17

Na podlagi četrtega odstavka 74. člena 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.), 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10,
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62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 –
ZUUJFO), 39. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 71/16, 1/17) in Sklepa o dodelitvi koncesij za
opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje,
ki ga je sprejel Svet Mestne občine Kranj na 22. seji, dne
23. 11. 2016, Mestna občina Kranj objavlja
javni razpis
za dodelitev koncesije za izvajanje programa
za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce,
ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije
na 26. seji dne 18. 3. 1999
1. Naročnik (koncedent): Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
2. Dejavnost, ki je predmet koncesije
Mestna občina Kranj bo dodelila koncesijo za izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za
vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije
na 26. seji dne 18. 3. 1999, in sicer deveturnega dnevnega programa za en oddelek I. starostnega obdobja
na območju Mestne občine Kranj, in sicer na območju
naslednjih šolskih okolišev:
– OŠ Franceta Prešerna Kranj,
– OŠ Orehek Kranj – matična šola,
– OŠ Predoslje Kranj,
– OŠ Simona Jenka Kranj (matična šola, PŠ Center, PŠ Primskovo),
– OŠ Staneta Žagarja Kranj,
– OŠ Jakoba Aljaža Kranj,
– OŠ Matije Čopa Kranj,
– OŠ Stražišče Kranj – matična šola (razen naselij
Čepulje, Javornik, Planica, Pševo, Sveti Jošt nad Kranjem).
Posamezni šolski okoliši vzgojno-izobraževalnih
zavodov so opredeljeni v odloku o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda.
3. Čas, za katerega se dodeljuje koncesija, in začetek izvajanja dejavnosti: Mestna občina Kranj bo dodelila
koncesijo izbranemu koncesionarju v skladu z merili iz
5. točke tega razpisa, in sicer za določen čas od 1. 9.
2017 do 31. 8. 2022. Koncesionar mora začeti opravljati
dejavnost s 1. 9. 2017.
4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za opravljanje dejavnosti (za dodelitev koncesije)
Na javni razpis za dodelitev koncesije se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– Kandidat mora biti registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje – priložiti dokazilo.
– Kandidat mora biti vpisan v razvid izvajalcev javno
veljavnih programov predšolske vzgoje pri Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport – priložiti dokazilo.
– Kandidat mora imeti v obdobju veljavnosti koncesijske pogodbe, na območju Mestne občine Kranj, in sicer na območju šolskega okoliša, za katerega kandidira,
zagotovljene prostore in opremo v skladu s Pravilnikom
o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor
in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08,
126/08, 47/10, 47/13, 74/16) – izjava v prilogi.
– Kandidat mora imeti v obdobju veljavnosti koncesijske pogodbe zagotovljene strokovno usposobljene
delavce v skladu s Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS,
št. 27/14) – izjava v prilogi.
– Kandidat mora v obdobju veljavnosti koncesijske
pogodbe zagotavljati izvajanje deveturnega dnevnega
programa – izjava v prilogi.
– Kandidat mora prijavi priložiti program razvoja
s finančnim načrtom za obdobje veljavnosti koncesijske
pogodbe ter letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Kandidat bo moral opravljati dejavnost za ceno
programa, ki jo skladno s predpisi določi Svet Mestne
občine Kranj – Specifikacija lastne cene programa po
veljavni metodologiji (Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) z izjavo
v prilogi.
– Kandidat mora izpolnjevati morebitne druge pogoje za podelitev koncesije v skladu z veljavnimi predpisi – izjave v prilogi.
– Kandidat mora podati izjavo o pričetku dejavnosti,
da bo dejavnost, ki je predmet koncesije, pričel izvajati
s 1. 9. 2017 – izjava v prilogi.
– Kandidat mora najkasneje 8 dni pred začetkom
izvajanja programa za predšolske otroke, objekt zavarovati za objektivno odgovornost in koncedentu priložiti dokazilo o sklenjenem zavarovanju (fotokopija zavarovalne
police z dokazilom o plačilu premije) – izjava v prilogi.
– Kandidat mora parafirati vzorec koncesijske pogodbe – vzorec pogodbe v prilogi.
Način izpolnjevanja teh pogojev je opredeljen v navodilih kandidatom za pripravo ponudbe.
5. Merila za izbiro:
1. Število oddelkov 2 točki
Kandidat, ki bo ponudil en oddelek, bo ovrednoten z 2 točkama.
2. Zagotavljanje notranjih prostorov in zunanjih
površin
– v kolikor kandidat ponudi v skladu z 19. členom
Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih
za prostor in opremo vrtca:
– od 3 m2 do 3,3 m2 notranje igralne površine na
otroka, dobi dodatni 2 točki;
– od 3,4 m2 do 3,7 m2 notranje igralne površine
na otroka, dobi dodatne 3 točke;
– od 3,8 m2 do 4 m2 notranje igralne površina na
otroka, dobi dodatne 4 točke;
– več kot 4 m2 notranje igralne površine na otroka, dobi dodatnih 5 točk;
– v kolikor kandidat zagotavlja lastne oziroma
najete zunanje površine za igrišče, ki otrokom omogočajo izbiro raznovrstnih dejavnosti in so opremljene
z enostavnimi, sestavljenimi in kompleksnimi igralnimi
enotami, pridobi dodatnih 10 točk (8. člen Pravilnika
o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor
in opremo vrtca). Ne štejejo se javne površine, ki jih je
možno uporabljati za igrišče.
6. Navodila za izdelavo prijave na javni razpis (vloge) in zahtevane sestavine vloge so podane v razpisni
dokumentaciji.
7. Izbira koncesionarja
Občinska uprava na predlog petčlanske razpisne
komisije za dodelitev koncesije za izvajanje programa
za predšolske otroke, ki jo s sklepom imenuje župan
Mestne občine Kranj, po končanem postopku (odpiranje, poročilo o ponudbah) predvidoma v 60 dneh izda
odločbo o izbiri koncesionarja.
Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je v roku 15 dni
dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.
Razpisna komisija bo točkovala v skladu z merili
za izbiro le pravočasne, pravilno označene in popolne
ponudbe. Prepozne in nepravilno označene ponudbe
bodo zavržene. V kolikor ponudba ne bo vsebovala vseh
zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogojev, določenih
v 4. točki razpisne dokumentacije, bo kandidat pozvan
na dopolnitev. Če kandidat ponudbe v roku, ki ga bo določila razpisna komisija, ne bo ustrezno dopolnil glede
zakonsko in s tem razpisom predpisanih pogojev, bo
ponudba zavržena.
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Če se na razpis ne javi nobeden kandidat ali če
noben od kandidatov ne izpolnjuje predpisanih pogojev
ali ne predložijo dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel.
Izbran bo kandidat, ki bo zbral najvišje število točk.
Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe
o dodelitvi koncesije koncedent in izbrani koncesionar
skleneta koncesijsko pogodbo. Izvajanje javne službe se
začne izvajati po podpisu pogodbe, in sicer s 1. 9. 2017.
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas do
31. 8. 2022.
Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega kandidata.
8. Način oddaje in rok za oddajo prijav na javni
razpis
Kandidati za dodelitev koncesije morajo oddati prijavo na javni razpis v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: koncesija – vrtec«. Na
kuverti mora biti označen tudi naziv in naslov kandidata.
Kandidati lahko oddajo prijavo v Sprejemni pisarni
Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj ali pošljejo po pošti na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, 4000 Kranj.
Pri odpiranju se bo upoštevalo vse ponudbe, ki
bodo oddane osebno v Sprejemni pisarni Mestne občine
Kranj ali bodo prispele po pošti najkasneje do dne 22. 5.
2017 do 10. ure.
9. Mestna občina Kranj bo o izbiri odločila z odločbo predvidoma v 60 dneh po izteku roka za prijavo.
10. Odpiranje prijav: odpiranje prijav na javni razpis bo dne 22. 5. 2017 ob 11. uri, v prostorih Mestne
občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. Odpiranje prijav
ne bo javno.
11. Informacije in pojasnila: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine
Kranj: www.kranj.si, interesenti pa jo lahko dvignejo
tudi v tajništvu Urada za družbene dejavnosti Mestne
občine Kranj, Slovenski trg 1, pritličje – soba 95; dodatne informacije: mag. Janez Rakar, tel. 04/23-73-160,
Darja Veternik, tel. 04/23-73-382, elektronski naslov: Janez.Rakar@kranj.si, Darja.Veternik@kranj.si,
faks 04/23-73-167.
Mestna občina Kranj
Št. 014-4/2017

Ob-2036/17

Občina Poljčane na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl.
US), Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/11)
in Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na
območju Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 28/2012) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe
zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali
na območju Občine Poljčane
1. Podatki o naročniku/koncedentu: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, tel. 02/80-29-220,
telefaks 02/80-29-226, matična številka: 2242745000,
ID za DDV: SI 30543673, transakcijski račun:
01400-0100020075.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok
o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske jav-
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ne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 28/2012).
3. Predmet javnega razpisa
Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:
– sprejem prijav o zapuščenih živalih,
– zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
– zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
– skrb za iskanje skrbnikov živali oziroma prodajo
ali oddajo živali novim lastnikom,
– skrb za ažurno vodenje registra psov, ki ga enkrat
letno posreduje lokalni skupnosti,
– druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo
zaščito živali.
4. Območje izvajanja javne službe: območje izvajanja javne službe obsega območje Občine Poljčane.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se
podeli za obdobje petih let. Koncesijsko obdobje začne
teči z dnem, ko obe pogodbeni stranki podpišeta koncesijsko pogodbo.
6. Pogoji za podelitev koncesije
Na javni razpis se lahko prijavi imetnik zavetišča, ki
mora za podelitev koncesije za izvajanje javne službe
izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti mora registriran za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet koncesije (Zavetišča),
– izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo Zakon
o zaščiti živali ter drugimi podzakonskimi predpisi, ki
podrobneje urejajo zaščito živali,
– da ima poravnane davke in prispevke,
– ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost
za izvajanje koncesije,
– da izkaže finančno usposobljenost,
– da razpolaga z ustreznim vozilom za prevoz živali,
– da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in
zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev,
– da predloži cenovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo
z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi,
– predložiti mora stroškovno opredeljen izvedbeni
program oskrbe zapuščenih živali,
– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje vsebovane v javnem razpisu.
Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. Pogoji opravljanja javne službe
Javno službo je potrebno opravljati pod naslednjimi
pogoji:
1. skladno z Zakonom o zaščiti živali ter drugimi
podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito
živali,
2. koncesionar je dolžan izvajati javno službo nepretrgoma,
3. koncesionar je dolžan v okviru javne službe izjemoma opravljati dodatna dela oziroma naloge, ki s koncesijsko pogodbo niso predvidena, če je zagotovitev
takšnih del oziroma nalog nujno potrebna za izvajanje
javne službe,
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4. koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti
opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah,
nastalih zaradi višje sile,
5. koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za
podeljeno koncesijo ločeno od računovodstva za svojo
ostalo dejavnost,
6. koncesionar mora skladno z veljavnimi predpisi,
skrbno, natančno in ažurno voditi predpisane evidence,
ki jih je dolžan kadarkoli dati na vpogled pristojnemu
organu občine,
7. koncesionar mora koncedentu o izvajanju javne
službe predložiti letno poročilo najkasneje do konca
meseca februarja za preteklo leto, kadarkoli na zahtevo
koncedenta pa tudi vmesna poročila,
8. koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi ali koncedentu, zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih
živali. Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je
zavarovanje sklenjeno v korist koncedenta, v kolikor pride do prenehanja koncesije po krivdi izvajalca storitev,
9. koncesionar ne sme prenesti koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo,
10. koncesionar mora kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti
pooblaščeni osebi vpogled v poslovne knjige in evidence
v zvezi z izvajanjem koncesije,
11. uradne ure v zavetišču morajo biti najmanj štiri
ure vsak delovni dan, poleg tega mora biti organizirana
stalna 24-urna pripravljenost oziroma dežurstvo za sprejem živali v nujnih primerih. Dežurstvo ima koncesionar
lahko organizirano samostojno ali v sodelovanju z veterinarsko organizacijo, Centrom za obveščanje ali policijo,
ki mora imeti telefonsko številko dežurnega v zavetišču,
12. koncesionar mora iskati skrbnike živali tudi preko sredstev javnega obveščanja, ki so pripravljena tovrstna obvestila objavljati brezplačno,
13. koncesionar mora obvestiti koncedenta o prejemu prijave zapuščene živali,
14. osnova za določitev vrednosti opravljenega dela
je cenik storitev oskrbe zapuščenih živali.
8. Merila za izbor koncesionarja
Izmed prijavljenih kandidatov, ki bodo izpolnjevali
pogoje iz razpisa, se izbere koncesionar ob upoštevanju
naslednjih meril:
1. strokovne, organizacijske in finančne sposobnosti prijavitelja,
2. dosedanje izkušnje prijavitelja pri delu z živalmi,
3. izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
9. Način financiranja javne službe: javna služba,
ki jo bo izvajal koncesionar, se financira iz proračuna
Občine Poljčane.
10. Način plačila koncesionarja: način plačila se
določi v koncesijski pogodbi.
11. Popolnost in pravilnost prijave na razpis
Prijava na razpis je pravilna, če prijavitelj izpolnjuje
pogoje za podelitev koncesije.
Prijava na razpis je popolna, če vsebuje vse v razpisni dokumentaciji zahtevane dokumente.
Občina ima pravico od prijavitelja zahtevati vpogled
v originale listin ter zahtevati predložitev dodatnih listih
oziroma pojasnil.
12. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijav je 23. 5. 2017 do 10. ure. Kot
pravočasna se bo štela tista prijava, ki bo najkasneje do
23. 5. 2017 do 10. ure prispela po pošti oziroma osebno
oddana v tajništvo Občine Poljčane, Bistriška cesta 65,
2319 Poljčane.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Prijava se odda v zaprti kuverti. Na prednjo stran se
zalepi izpolnjen obrazec »Oprema ovojnice« razpisne
dokumentacije.
Javno odpiranje ponudb bo dne 23. 5. 2017 ob
11. uri, v sejni sobi Občine Poljčane. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnost pri odpiranju
ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim
pooblastilom ponudnika.
Javni razpis uspe, če je na razpis prispela vsaj ena
popolna, pravilna in pravočasna ponudba.
13. Način in rok za izbor koncesionarja
Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Komisija, ki jo
je imenoval župan, pregleda in oceni prijave na razpis.
Prijavitelje, katerih prijave na razpis ne bodo popolne, se
pozove, da prijavo v določenem roku dopolnijo. Nepopolne prijave, ki v zahtevanem roku ne bodo dopolnjene
in prepozno prispele prijave, pristojni organ s sklepom
zavrže.
Koncesionar se izbere z odločbo, ki se izda najkasneje v 30 dneh po preteku roka za predložitev prijav
na javni razpis.
Po pregledu in oceni prijave na razpis, komisija
pripravi predlog izbir koncesionarja. O izbiri koncesionarja odloči z odločbo direktor občinske uprave (pristojni
organ).
Zoper odločbo in sklep je v roku 15 dni od vročitve
dovoljena pritožba na župana Občine Poljčane.
Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku ne izbere koncesionarja.
14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izboru: prijavitelji bodo obveščeni o izboru najkasneje
v 15 dneh po preteku roka določenega v tretjem odstavku predhodne točke tega javnega razpisa.
15. Rok, v katerem je potrebno pričeti izvajanje
javne službe: izbrani koncesionar mora koncesijsko pogodbo podpisati v roku enega meseca od dneva, ko jo
je prejel, z izvajanjem javne službe pa mora pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske
pogodbe.
16. Informacije in razpisna dokumentacija: informacije o razpisu in razpisno dokumentacijo dobite
na spletni strani Občine Poljčane http://www.poljcane.si/objavekat/javni-natecaji-razpisi/, v tajništvu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po
tel. 02/80-29-290 ali 02/80-29-220 (Klavdija Majer) ali
elektronskem naslovu klavdija.majer@poljcane.si ali obcina@poljcane.si.
Občina Poljčane
Ob-2041/17
Mestna občina Ljubljana objavlja na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08
– ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD;
v nadaljevanju: ZZDej) in sedme točke 18. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07
– UPB in 15/12)
javni razpis
za podelitev 2 nadomestnih koncesij za opravljanje
javne službe na področju osnovne zdravstvene
dejavnosti v Mestni občini Ljubljana
1. Koncedent: Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL).
2. Jezik, v katerem mora vlagatelj izdelati vlogo:
vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku.
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3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev 2 nadomestnih koncesij za opravljanje javne službe na področju
osnovne zdravstvene dejavnosti v MOL:
– 1 koncesija na področju fizioterapije;
– 1 koncesija na področju ginekologije in porodništva.
4. Oznaka koncesije, obseg razpisanega programa
koncesije in krajevno območje, za katerega se razpisuje
koncesija:
4.1. 1,00 program fizioterapije znotraj ČS Črnuče;
4.2. 0,85 programa ginekologije in porodništva znotraj ČS Dravlje.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko
razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za čas 15 let.
Koncesijsko dejavnost se prične opravljati v najkrajšem
možnem času, najkasneje pa v roku 1 meseca od dneva
sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), v nasprotnem
primeru se koncesija odvzame z odločbo.
6. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati
Za izvajanje dejavnosti, ki so predmet javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane
pogoje, ki jih določa 35. člen ZZDej in dodatne pogoje,
ki jih določa koncedent. Kot dokaz o izpolnjevanju zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev mora vlagatelj
v vlogi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji. Posameznega zahtevanega
dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali lastno nadomestno izjavo.
6.1. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je
vlagatelj fizična oseba:
6.1.1. da ima zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo;
6.1.2. da ni v delovnem razmerju, oziroma v kolikor
je v delovnem razmerju, bo to v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati
koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo
o koncesiji;
6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča
prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma
poklica;
6.1.4. da ima zagotovljene ustrezne ordinacijske
prostore na razpisanem krajevnem območju, ustrezno
opremo in, če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre;
6.1.5. da je zagotovljena dostopnost do ordinacijskih prostorov za ljudi z različnimi oblikami oviranosti;
6.1.6. da bo v primeru podelitve koncesije na tem
javnem razpisu, prevzel vse tiste opredeljene zavarovane osebe dosedanjega nosilca zdravstvene dejavnosti, ki bodo to želele (pogoj 6.1.6. velja le za koncesijo
z oznako 4.2.);
6.1.7. da bo v primeru podelitve koncesije na tem
javnem razpisu, opravljal koncesijsko dejavnost vsaj
dvakrat tedensko v popoldanskem času (pogoj 6.1.7.
velja le za koncesijo z oznako 4.2.);
6.1.8. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na
katero kandidira na tem razpisu;
6.1.9. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni
ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja. Tu so mišljeni
upravni postopki, ki jih vodi MOL ali pa sodni postopki
v katerih MOL nastopa kot stranka oziroma stranski
udeleženec.
6.2. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je
vlagatelj pravna oseba:
6.2.1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi zahtevano izobrazbo za opravlja-
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nje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo;
6.2.2. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti
pri pravni osebi ni v delovnem razmerju pri drugi pravni
osebi, oziroma v kolikor je, bo to delovno razmerje v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prekinil
in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o koncesiji;
6.2.3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni s pravnomočno sodbo sodišča
prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma
poklica;
6.2.4. da ima pravna oseba zagotovljene ustrezne
ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem območju, ustrezno opremo in, če zahteva narava dela, tudi
ustrezne kadre;
6.2.5. da je zagotovljena dostopnost do ordinacijskih prostorov za ljudi z različnimi oblikami oviranosti;
6.2.6. da bo predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi v primeru podelitve koncesije tej
pravni osebi na tem javnem razpisu, prevzel vse tiste
opredeljene zavarovane osebe dosedanjega nosilca
zdravstvene dejavnosti, ki bodo to želele (pogoj 6.2.6.
velja le za koncesijo z oznako 4.2.);
6.2.7. da bo pravna oseba v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu, opravljala koncesijsko
dejavnost vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem času
(pogoj 6.2.7. velja le za koncesijo z oznako 4.2.);
6.2.8. da pravna oseba ni že izvajalec koncesijske
dejavnosti v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na
katero kandidira na tem razpisu;
6.2.9. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti
pri pravni osebi ni že izvajalec koncesijske dejavnosti
v RS na področju zdravstvene dejavnosti, na katero
kandidira vlagatelj na tem razpisu;
6.2.10. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje
koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi
upravni ali sodni postopek, ki zadeva pravno osebo,
zakonitega zastopnika pravne osebe ali predvidenega
nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi. Tu so
mišljeni upravni postopki, ki jih vodi MOL ali pa sodni
postopki v katerih MOL nastopa kot stranka oziroma
stranski udeleženec.
7. Merila za vrednotenje vlog pri koncesiji z oznako
4.1. in 4.2. (oznaka razpisane koncesije je navedena
v 4. točki besedila javnega razpisa)
7.1. Merila za vrednotenje vlog pri koncesijah
z oznako 4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena
v 4. točki besedila javnega razpisa):
Prijave vlagateljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:
7.1.1. pričetek z delom: največ 10 točk;
7.1.2. delovna doba nosilca dejavnosti na področju
fizioterapije: največ 10 točk;
7.1.3. razdalja med vlagateljevo lokacijo ordinacije
in najbližjo postajo Ljubljanskega potniškega prometa:
največ 10 točk.
7.2. Merila za vrednotenje vlog pri koncesijah
z oznako 4.2. (oznaka razpisane koncesije je navedena
v 4. točki besedila javnega razpisa):
Prijave vlagateljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:
7.2.1. pričetek z delom: največ 10 točk;
7.2.2. število opredeljenih zavarovanih oseb pri nosilcu dejavnosti: največ 10 točk;
7.2.3. razdalja med vlagateljevo lokacijo ordinacije
in najbližjo postajo Ljubljanskega potniškega prometa:
največ 10 točk.
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8. Žreb: če dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih vlagateljev na podlagi postavljenih meril pri
razpisani koncesiji enako število točk, se izvede žreb.
9. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavine vloge so podana v razpisni dokumentaciji.
10. Rok za oddajo vlog: vloge morajo biti oddane
na naslov Mestna občina Ljubljana, Glavna pisarna,
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Glavna pisarna MOL). Šteje se, da so vloge
za koncesijo št. 4.1. in 4.2. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) prispele pravočasno, če so bile oddane na pošti
s priporočeno pošiljko najkasneje do 29. 4. 2017 do
12. ure ali oddane neposredno v Glavni pisarni MOL
do 29. 4. 2017 v delovnem času (od ponedeljka do
četrtka od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure).
11. Obravnava vlog: razpisna komisija, ki jo imenuje župan MOL, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne vloge, ki ustrezajo dodatnim pravilom
pri oddaji vloge (glej II. poglavje razpisne dokumentacije) ter posredovala predlog o izbiri pristojnemu
upravnemu organu. Po pridobitvi ustreznih mnenj in
soglasij, ki jih določa ZZDej, bo koncesija podeljena
z upravno odločbo. Prepozne, nepravilne, nepopolne vloge in vloge, ki ne ustrezajo dodatnim pravilom
pri oddaji vloge ter tudi vloge vlagateljev, ki ne bodo
izbrani, bo pristojni upravni organ zavrnil z upravno
odločbo, ki jo bo posredoval vsem vlagateljem. Dopolnjevanje vlog ni možno. V primeru, da razpisna
komisija oceni, da nihče od vlagateljev ni primeren
za podelitev koncesije ali ugotovi, da program za
razpisano koncesijo ni na razpolago, se koncesije
ne podeli.
12. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.1. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila
javnega razpisa) bo 3. 5. 2017 ob 8. uri, v prostorih
Oddelka za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova
ulica 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno.
Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.2. (oznaka razpisane koncesije je navedena v 4. točki besedila
javnega razpisa) bo 3. 5. 2017 ob 9. uri, v prostorih
Oddelka za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova
ulica 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne bo javno.
13. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh MOL
(http://www.Ljubljana.si) in v Glavni pisarni MOL
v delovnem času: od ponedeljka do četrtka od 8. do
17. ure in v petek od 8. do 13. ure.
Mestna občina Ljubljana
Št. 160-7/2017

Ob-2042/17

Na podlagi 42. člena Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), drugega odstavka 9. člena Odloka o določitvi mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Črnomelj
(Uradni list RS, št. 59/14), Odloka o predmetu in
pogojih za podelitev koncesij za opravljanje javne
službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju
splošne medicine v Občini Črnomelj (Uradni list RS,
št. 51/16), Zakona o zdravniški službi (Uradni list
RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08
– ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF in
88/16 – ZdZPZD) ter 42. člena Zakona o zdravstveni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 23/08,
58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – ZDZdr,
40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD) objavlja
Občina Črnomelj

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe
na področju osnovne zdravstvene dejavnosti –
splošna medicina v Občini Črnomelj
1. Koncedent: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, tel. 07/30-61-100, faks 07/30-61-130.
2.a Predmet koncesije: Koncesije za opravljanje
javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti – splošna medicina na območju Občine Črnomelj.
2.b Program koncesije: Koncesija se podeli v skupnem obseg do največ 1,00 tima, in sicer:
– splošne ambulante v socialno-varstvenem zavodu Dom starejših občanov Črnomelj – v trenutnem obsegu 0,53 tima in
– splošne ambulante – trenutno za razliko 0,47 tima.
Opomba: Obsegi programov se usklajujejo v razmerju timov splošne ambulante v DSO (z obsegom
števila opredeljenih na dan po določilih Splošnega dogovora), za razliko do 1,00 tima pa se upošteva obseg
splošne ambulante pri koncesionarju.
3. Začetek in čas trajanja izvajanja koncesije: Koncesija se podeljuje za obdobje 20 let. Koncesionar prične z izvajanjem dejavnosti s 1. 10. 2017. Dejavnost
splošne medicine se mora opravljati v naselju Črnomelj.
Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju nobenih
sredstev za opravljanje javne službe.
4. Prijava na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
a) Zakonsko predpisani pogoji prijavitelja:
– ima zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo;
– ni v delovnem razmerju oziroma v kolikor je v delovnem razmerju, bo le-to v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati
koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo
o koncesiji;
– ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano
opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
– ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in,
če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre.
b) Drugi pogoji prijavitelja:
– obvlada slovenski jezik;
– prijavitelj mora izvajati dejavnost, ki je predmet
koncesije, najmanj v okviru predpisanih standardov in
normativov in v skladu z zastavljenim programom, ki je
priloga k tej točki;
– ambulanta se mora nahajati v mestu (naselju)
Črnomelj;
– prijavitelj mora s 1. 10. 2017 začeti opravljati koncesijsko dejavnost;
– prijavitelj ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– prijavitelj ne sme imeti že podeljene druge koncesije za opravljanje zdravstvene dejavnosti, oziroma
mora podati izjavo, da bo le-to v primeru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati
koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo
o koncesiji;
– da bo v skladu s 45.b členom Zakona o zdravniški službi zagotovil izvajanje dežurstev in jih usklajeval
skupaj z Javnim zavodom Zdravstveni dom Črnomelj.
Izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev se presoja
na dan oddaje vloge.
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5. Merila za ocenitev ponudb
Za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena naslednja merila za ocenjevanje ponudb:
ŠT.
MERILO
1
Strokovne izkušnje
2
Dodatna strokovna znanja
in veščine

TOČKE
do 20 točk
do 10 točk

Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril
je predmet razpisne dokumentacije.
Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja.
6. V primeru enakega števila točk
V kolikor dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih
prijaviteljev, na podlagi postavljenih meril v razpisni dokumentaciji, enako število točk, bo javni partner izbral
tistega prijavitelja, ki v svojem predloženem programu
izvajanja zdravstvene dejavnosti za čas trajanja koncesije, ponuja večje število brezplačnih letnih aktivnosti za
ranljive skupine.
V primeru enakega števila aktivnosti za ranljive skupine iz prejšnjega odstavka se izvede žreb.
7. Oddaja vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih, priložene mora imeti vse zahtevane izjave in
obvezne priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Črnomelj, Trg svobode
3, 8340 Črnomelj ali jo natisnejo s spletne strani Občine Črnomelj – www.crnomelj.si. Občina Črnomelj lahko
v času razpisnega roka prijavitelju posreduje razpisno
dokumentacijo na osnovi njegove pisne zahteve.
Vlogo je potrebno v zapečateni ovojnici predložiti
na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, s pripisom: »Ne odpiraj – koncesija za zdravstvo
– splošna medicina«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba prijavitelja.
Rok oddaje je, ne glede na način dostave, do vključno 19. 5. 2017, do 11. ure.
Prepozno prispele vloge bodo zavržene.
Dopolnjevanje vlog je možno v razpisnem roku
z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
8. Kontaktna oseba za dajanje informacij in pojasnil: Jože Migalič, svetovalec, tel. 07/30-61-116, e-mail:
joze.migalic@crnomelj.si.
9. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog bo dne 19. 5. 2017, ob 11.30, sejni
sobi Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Odpiranju vlog lahko prisostvujejo prijavitelji na javnem
razpisu oziroma njihovi pooblaščenci s priloženim pooblastilom prijavitelja. Prisotni se izkažejo z osebnim
dokumentom.
Koncedent bo koncesijo podelil v skladu z Zakonom
o javno-zasebnem partnerstvu, in sicer po pridobitvi
mnenja Zdravniške zbornice Slovenije in Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije ter soglasja Ministrstva RS za zdravje.
Prijavitelji bodo o odločitvi izbire koncesionarja pisno obveščeni.
Občina Črnomelj
Št. 07655/2017

Ob-2010/17

Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, ki ga zastopa direktor mag. Aleksander Mirt, po pooblastilu Mestne občine Celje, Trg
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celjskih knezov 9, 3000 Celje, ki jo zastopa župan Bojan Šrot, na podlagi 24. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13,
56/15 in 102/15), 15. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11), Odloka o načrtu
za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 108/13) in Uredbe o zagotavljanju
prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14) objavlja
javni razpis
za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud 2017
za večjo izkoriščenost distribucijskih sistemov
za plin in toploto ter učinkovitejšo rabo energije
1. Splošno
Energetika Celje, javno podjetje d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje (v nadaljevanju besedila:
Energetika Celje), ki ga zastopa direktor mag. Aleksander Mirt, izvaja ta razpis na podlagi pooblastila
št. 0302-2/2013 z dne 29. 3. 2017 Mestne občine
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ki jo zastopa
župan Bojan Šrot, z namenom večje izkoriščenosti
distribucijskih sistemov za plin in toploto in učinkovite
rabe energije skladno z Odlokom o načrtu za kakovost
zraka na območju Mestne občine Celje (Uradni list
RS, št. 108/13) in upoštevaje Uredbo o zagotavljanju
prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).
Razpis je namenjen lastnikom stanovanjskih hiš
in etažnim lastnikom stanovanj v večstanovanjskih in
poslovno-stanovanjskih stavbah na področju Mestne
občine Celje (vlagatelj, ki ni lastnik, mora imeti izrecno pisno soglasje lastnika za izvedbo naložbe). Nepovratne finančne spodbude se dodeljujejo za večjo
izkoriščenost distribucijskih sistemov za plin in toploto.
Vlagatelji morajo vlogo s prilogami oddati pravočasno
in po izvedeni naložbi.
Zadnji rok za oddajo vloge na razpis je 1. 10. 2017
do 13. ure. Sredstva se dodeljujejo do njihove porabe
in po vrstnem redu prispetja popolnih vlog. Vlagatelj
pridobi pravico do subvencije po javnem razpisu ob
upoštevanju višine razpisanih sredstev, prednostnega
vrstnega reda prispetja popolne vloge na naslov Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., in ostalih omejitev
iz tega razpisa.
Vsa razpisna dokumentacija je na razpolago od
dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Energetike Celje, Smrekarjeva ulica 1, Celje, in na spletnih
straneh Mestne občine Celje (http://moc.celje.si/) in
Energetike Celje (www.energetika-ce.si). Besedilo tega
razpisa je objavljeno tudi v Uradnem listu RS.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne
spodbude (v nadaljevanju razpisa: spodbude) za nove,
še ne izvedene naložbe, ki vplivajo na zmanjšanje onesnaženosti zraka na območju Mestne občine Celje ter
pripomorejo k večji izkoriščenosti distribucijskih sistemov za plin in toploto ter učinkovitejši rabi energije in
zagotavljanju prihrankov energije. Spodbude so namenjene ukrepom na področju uporabe zemeljskega plina
in na področju daljinskega ogrevanja.
A. Ukrepi in spodbude na področju zemeljskega
plina
– A1 – Vgradnja novih kondenzacijskih kotlov na
zemeljski plin in istočasna nova priključitev na zemeljski plin za gospodinjstva
Spodbude so namenjene gospodinjstvom za vgradnjo novega kondenzacijskega kotla z visokim izkoristkom na zemeljski plin, ob istočasni novi priključitvi na
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sistem distribucije zemeljskega plina in hkratni sklenitvi
pogodbe o dostopu in dobavi zemeljskega plina.
Upravičeni stroški:
– Izgradnja priključnega plinovoda za gospodinjstvo
(gradbena in montažna dela, vključno z merilnim mestom),
– Nakup in vgradnja plinskega kondenzacijskega
kotla ter pripadajočih elementov, ki omogočajo normalno
delovanje kotla, ustrezne krmilne in varovalne opreme
ter vmesne povezave.
– A2 – Zamenjava zastarelih plinskih kotlov z novimi
kondenzacijskimi kotli na zemeljski plin za gospodinjstva
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za vgradnjo novega kondenzacijskega kotla (kotla
z visokim izkoristkom) na zemeljski plin pri zamenjavi
zastarelega in neučinkovitega kotla za potrebe gospodinjske rabe v Mestni občini Celje.
Upravičeni stroški:
– Nakup novega plinskega kondenzacijskega kotla z visokim izkoristkom.
– A3 – Izgradnja plinskega priključka večstanovanjske stavbe
Upravičeni stroški:
– Izgradnja plinskega priključka za večstanovanjsko stavbo (gradbena in montažna dela, vključno z merilnim mestom).
B. Ukrep in spodbuda na področju daljinskega ogrevanja
Zamenjava elementov ali njihovih sklopov za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode ter vgradnja
merilno-regulacijskih naprav (regulator pretoka in diferenčnega tlaka …).
Upravičeni stroški:
– Nakup in vgradnja opreme izključno v toplotni
postaji (toplotni izmenjevalci, akumulatorji, črpalke, regulacijska oprema, ventili) in montaža.
3. Višina razpisanih spodbud v letu 2017
Višina sredstev za vse ukrepe skupaj, ki so namenjena po tem razpisu, znaša 50.000 EUR. DDV ni predmet sofinanciranja. Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za leto 2017.
A. Na področju zemeljskega plina:
Vrsta spodbude
Višina spodbude
(glede na pomen
iz točke 2)
A1
50 % vrednosti upravičenih
stroškov, maksimalno 900,00 EUR
A2
400,00 EUR
A3
30 % vrednosti upravičenih
stroškov, maksimalno
3000,00 EUR
B. Na področju daljinskega ogrevanja
Vrsta spodbude
B

Višina spodbude
40 % upravičenih stroškov
naložbe, vendar skupaj ne več
kot 1.200,00 EUR

4. Upravičene osebe za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci, ki so oddali popolno in pravočasno vlogo:
1. Vlagatelj, ki je:
– lastnik nepremičnine, na kateri se bo izvajala naložba, in ki leži na območju Mestne občine Celje,
– solastnik nepremičnine, na kateri se bo izvajala
naložba, in ki leži na območju Mestne občine Celje,
s pisnim soglasjem ostalih solastnikov,
– najemnik ali uporabnik nepremičnine in ima pisno
soglasje lastnika/solastnikov nepremičnine.
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2. Prijavo na ta razpis v imenu upravičenih oseb za
vrsto spodbude A3 ali B lahko vloži upravnik, ki upravlja
s stavbo, skladno z veljavnim Pravilnikom o upravljanju
več stanovanjskih stavb in spodaj navedenimi pogoji,
ali posamezna upravičena oseba, in sicer po pridobitvi
pooblastila in soglasja ostalih upravičenih oseb.
Posamezne fizične osebe lahko vložijo vlogo za
spodbudo le za tiste ukrepe, ki so predmet razpisa in jih
je mogoče izvesti v posamezni stanovanjski enoti.
V primeru, da je vlagatelj upravnik, mora predložiti:
1. Fotokopijo dokumenta, iz katerega izhaja, da
je upravnik vpisan v register upravnikov za večstanovanjsko stavbo, ki je predmet naložbe. (V primeru, da
je vlagatelj pooblaščeni predstavnik upravičenih oseb,
pa mora vlagatelj vlogi predložiti pooblastilo nadzornega odbora etažnih lastnikov za oddajo vloge, v kolikor
ima večstanovanjska stavba imenovan nadzorni odbor
skladno s Stanovanjskim zakonom (SZ-1) oziroma pooblastilo za oddajo vloge vseh upravičenih oseb.)
2. Veljavni sklep zbora etažnih lastnikov, datiran po
datumu objave tega razpisa, s katerim so ga ti pooblastili za prijavo na ta razpis, v kolikor z veljavno pogodbo o upravljanju stavbe upravnik ne izkazuje tovrstne
pravice.
3. Podpisano listino ali zapisnik zbora lastnikov oziroma drug ustrezen dokument, iz katerega bo razvidno
potrebno soglasje za sprejem odločitve za izvedbo ukrepa A3 ali B, skladno z določbami predpisov, ki urejajo
upravljanje večstanovanjskih stavb.
4. Seznam lastnikov vseh stanovanjskih enot, ki
so v lasti fizičnih in pravnih oseb oziroma ostalih posameznih delov večstanovanjske stavbe z razvidnimi
solastniškimi deleži.
Na javnem razpisu ne morejo sodelovati tiste osebe, ki so ali bodo za izvedbo ukrepov iz tega razpisa
koristile:
– sredstva EKO Sklada, j.s.
– sredstva kateregakoli drugega zavezanca po
Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije.
5. Pogoji razpisa in način oddaje vloge
Vlagatelji morajo vlogo s prilogami oddati pravočasno in po izvedeni naložbi.
K vlogi morajo biti priložena vsa dokazila zahtevana
s tem razpisom, iz katerih morajo biti razvidni oziroma
natančno opredeljeni upravičeni stroški za izvedbo posameznega ukrepa iz tega razpisa.
Vlagatelji morajo pri nastalih in upravičenih stroških
upoštevati:
– da so neposredno povezani z naložbo in potrebni
za njeno izvedbo,
– da so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena v obdobju od dneva objave tega razpisa do njegovega zaključka,
– da je bilo blago dobavljeno v obdobju od dneva
objave tega razpisa do njegovega zaključka,
– da so bile storitve izvedene v obdobju od dneva
objave tega razpisa do njegovega zaključka,
– da nastanejo in so plačani v obdobju od dneva
objave tega razpisa do njegovega zaključka,
– da predložene listine temeljijo na izvirnih listinah
in izkazujejo resnično stanje.
Vlagatelj pridobi pravico do subvencije po javnem
razpisu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na naslov Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., in ostalih
omejitev iz tega razpisa.
Upravičenec lahko kandidira za dodelitev subvencije enkrat in le za eno nepremičnino.
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Mestna občina Celje in Energetika Celje, javno
podjetje, d.o.o., imata pravico preveriti verodostojnost predloženih dokazil in dejansko izvedene naložbe
ter od vlagatelja zahtevati dodatna pojasnila in dokazila pred izplačilom subvencije.
Vlagatelji morajo pri oddaji zahtevane dokumentacije obvezno upoštevati Navodila za prijavo na razpis, ki
so sestavni del razpisa. Popolna dokumentacija je tista,
ki je oddana in vsebinsko v skladu z Navodili za prijavo
na razpis ter pod pogoji iz tega razpisa.
Vlagatelji morajo vlogo s prilogami oddati pravočasno in po izvedeni naložbi. Zadnji rok za oddajo vloge
na razpis je 1. 10. 2017 do 13. ure, pod pogojem, da
razpoložljiva sredstva še niso porabljena.
Vlagatelj vloži pisno vlogo (obrazec 1) z vsemi
dokazili in prilogami, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisa in v slovenskem jeziku, osebno ali po
pošti. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki mora
biti opremljena in označena na način, da je na prvi strani
in v spodnjem levem kotu ovojnice navedeno: »Razpis
za dodelitev spodbud 2017, ne odpiraj!«, v zgornjem
levem kotu pa ime in priimek ter polni naslov vlagatelja.
Za nepravilno označene ali odprte ovojnice naslovnik ne odgovarja.
Vlagatelj vlogo dostavi na naslov: Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje.
6. Rok prijave
Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo
odpirale po zaporedju prejema.
Zadnji rok za prejem vlog je 1. 10. 2017 do 13. ure,
pod pogojem, da razpoložljiva sredstva še niso porabljena.
Vlagatelji se lahko prijavijo na ta razpis z vlogo od
dneva objave dalje. Javni razpis velja do objave zaključka oziroma najkasneje do 1. 10. 2017 do 13. ure.
V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva porabljena pred 1. 10. 2017, bosta Energetika Celje in Mestna
občina Celje o tem obvestila občane na svoji spletni
strani, vloge vlagateljev, ki bodo prispele po porabi razpoložljivih sredstev pa bodo po pošti vrnjene vlagateljem.
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do spodbude se
uporabljajo pogoji in določila tega razpisa, postopek
pa se vodi skladno 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).
Razpisana in razpoložljiva sredstva se dodeljujejo
po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Energetiko
Celje.
Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo
odpirale po zaporedju prejema. Prvo odpiranje vlog bo
15. 6. 2017. Potem pa vsak nadaljnji četrtek ob 9. uri
v sejni sobi Energetike Celje do objave zaključka javnega razpisa oziroma najkasneje do 1. 10. 2017, ko bo
zadnje odpiranje prejetih vlog.
V primeru, da je četrtek dela prost dan, je odpiranje
naslednji delovni dan. Na posamezno odpiranje vlog
bodo uvrščene vse popolne vloge, ki bodo ne glede na
način dostave prispele na naslov Energetike Celje najkasneje do 13. ure zadnjega delovnega dne pred dnevom odpiranja vlog. Vloge, ki bodo prispele na naslov
Energetike Celje kasneje, bodo uvrščene na naslednje
odpiranje vlog oziroma bodo zavržene, če bodo razdeljena vsa razpisana sredstva.
Odpiranje vlog ni javno. Če bo strokovna komisija
ugotovila, da je vloga nepopolna ali nerazumljiva bo
vlagatelj pozvan k dopolnitvi ali odpravi pomanjkljivosti
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v skladu z ZUP. Če bo vlagatelj vlogo ustrezno dopolnil
v roku osmih dni od prejema poziva za dopolnitev, se
bo štelo, da je vloga vložena na dan prejetja ustrezno
dopolnjene vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne
bodo ustrezno dopolnili v naloženem roku, bodo zavržene.
Po prejemu popolne vloge bo o vlagateljevi vlogi
za dodelitev spodbude odločeno s sklepom, ki bo izdan predvidoma v 30 dneh po odprtju popolne vloge.
Zoper izdan sklep o dodelitvi spodbude v okviru tega
razpisa je mogoča pritožba pri županu Mestne občine
Celje. Odločitev župana je dokončna.
Hkrati s sklepom o dodelitvi spodbude ter skladno
s pogoji tega razpisa bo prejemniku pravice v podpis
posredovana pogodba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. En izvod podpisane pogodbe
bo moral vlagatelj vrniti na naslov Energetike Celje,
Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, najkasneje v 8 dneh
od dokončnosti sklepa. S strani vseh pogodbenih strank
podpisana pogodba o dodelitvi nepovratne finančne
spodbude je pogoj za izvršitev sklepa. V primeru, da
vlagatelj ne vrne podpisane pogodbe v naloženem roku,
njegova pravica do spodbude ugasne.
Pogoj za izplačilo spodbude je izvedba naložbe in
dostava izjave o zaključku naložbe in vseh zahtevanih
dokazil, kot izhaja iz Navodil za prijavo na razpis ter
sklenjene pogodbe.
Vlagatelj pridobi pravico do spodbude po tem razpisu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na naslov
Energetike Celje in ostalih omejitev iz tega razpisa.
DDV se ne upošteva kot upravičen strošek.
Znesek izplačila spodbude se uskladi s predloženim računom izvajalca, ob upoštevanju pogojev dokumentacije javnega razpisa. Izplačilo spodbude se izvede
najkasneje v 45 dneh po prejemu vseh potrebnih dokazil
o zaključku naložbe in pravočasno vrnjene podpisane
pogodbe, na bančni račun vlagatelja oziroma prejemnika spodbude, ki je naveden v vlogi.
Mestna občina Celje in Energetika Celje imata
pravico preveriti verodostojnost predloženih dokazil in
dejansko izvedene naložbe ter od vlagatelja zahtevati
dodatna pojasnila in dokazila pred izplačilom spodbude.
V primeru ugotovitve, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so
bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je Mestna
občina Celje upravičena zahtevati vračilo dodeljenih
sredstev v enkratnem znesku.
Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi
zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva
nakazila dalje.
8.1. Ogled izvedene naložbe
Za popolnost vloge se zahteva potrdilo Energetike
Celje, javno podjetje, d.o.o., o izvedeni naložbi.
Zato morajo vlagatelji pooblaščenemu zastopniku
Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., omogočiti ogled
izvedene naložbe po predhodnem dogovoru med pooblaščencem in vlagateljem.
Vlagatelj se pred oddajo vloge dogovori s pooblaščencem Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., za
termin ogleda, in sicer:
– za ukrepe pod A1, A2 in A3 na tel. 031/870-973,
vsak delovni dan v času med 8. in 9. uro,
– za ukrep B na tel. 03/425-33-21, vsak delovni dan
v času med 8. in 9. uro.
Pooblaščenec bo po opravljenem pregledu vlagatelju izstavil potrdilo Energetike Celje, javno podjetje,
d.o.o., kot distributerja toplote in operaterja distribucij-
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skega sistema za plin, za ukrepe iz tega razpisa. Potrdilo je obvezna priloga k vlogi vlagatelja za dodelitev
subvencije. V primeru, da vlagatelj vlogi ne bo predložil
potrdila, bo njegova vloga obravnavana kot nepopolna
in bo pozvan k dopolnitvi vloge v skladu z ZUP.
8. Obvezne priloge in dokazila
Vlagatelj mora k prijavi na javni razpis predložiti:
– Obrazec 1: Vloga za prijavo na javni razpis (podpisana in z velikimi tiskanimi črkami izpolnjena)
– Obrazec 2: Izpolnjeno in podpisano izjavo solastnika
– Obrazec 3: Izpolnjen ter podpisan vzorec pogodbe
– Obrazec 4: Izpolnjeno in podpisano izjavo o zaključku naložbe
– Obrazec 5: Izpolnjeno in podpisano izjavo dobavitelja/izvajalca
– Potrdilo Energetike Celje kot distributerja toplote
in operaterja distribucijskega sistema za plin
– Račun dobavitelja/izvajalca izvedene naložbe
– Potrdilo o plačilu računa izvedene naložbe
– Fotografijo/e po izvedeni naložbi za izvedeni
ukrep, iz katere je nazorno razviden izvedeni ukrep
– Veljavno pogodbo o dostopu in dobavi plina za
ukrepe A1 in A2 ter A3.
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9. Končna določila
Predmetni razpis je objavljen na spletnih straneh
Mestne občine Celje (http://moc.celje.si/) in Energetike
Celje (www.energetika-ce.si). Pogosta vprašanja in odgovori nanje v zvezi z javnim razpisom, bodo objavljena
na spletni strani www.energetika-ce.si.
Vse morebitne nejasnosti glede razlage dokumentacije javnega razpisa so v prisojnosti reševanja
strokovne komisije, ki jo za namene razpisa na podlagi pooblastila župana Mestne občine Celje imenuje
direktor Energetike Celje. Za vse morebitne spore, ki
jih ni mogoče rešiti sporazumno, je stvarno pristojno
sodišče v Celju.
Vsa morebitna vprašanja in pojasnila v zvezi z razpisom so na voljo pri Energetiki Celje, na tel. 03/425-33-50
in preko elektronske pošte info@energetika-ce.si.
Predmetni razpis se bo v primeru porabe proračunskih sredstev pred 1. 10. 2017 zaključil s sklepom o zaključku razpisa, ki bo objavljen na spletnih
straneh Mestne občine Celje (http://moc.celje.si/) in
Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o. (www.energetika-ce.si).
Energetika Celje, javno podjetje d.o.o.
po pooblastilu Mestne občine Celje
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Javne dražbe
Ob-2040/17
Na podlagi Zakona o prenosu pooblastil, pravic in
obveznosti Slovenske razvojne družbe in o prenehanju Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo in Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe
D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Ljub
ljana objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine parc. št. 1821/1, k.o. 2636
Bežigrad (ID znak: parcela 2636 1821/1)
Razpisnik dražbe: D.S.U., družba za svetovanje
in upravljanje, d.o.o., Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana,
matična številka: 1646877000 (v nadaljevanju DSU ali
prodajalec).
Predmet dražbe – prodaje
Predmet prodaje je nepremičnina ID znak: parcela
2636 1821/1, katastrska občina 2636 Bežigrad, parcela
št. 1821/1 (ID 5329705), v izmeri 629 m2, katere lastnik
je DSU do celote 1/1, kot izhaja iz zemljiške knjige.
Gre za stavbno zemljišče, za katerega veljajo predvsem predpisi, kot izhajajo iz Potrdila o namenski rabi
zemljišča številka: 3506-1088/2017-2 (2017-2310) BM
z dne 22. 3. 2017, objavljeno na spletni strani www.
dsu.si.
Predkupna pravica in soglasje
Na predmetu prodaje obstaja predkupna pravica
Mestne občine Ljubljana.
Za odobritev pravnega posla je potrebno pridobiti
soglasje Ministrstva za obrambo, razen v primerih, ko je
pridobitelj država ali lokalna skupnost.
Izklicna cena
Izklicna cena znaša 371.110,00 EUR, ki se poveča
za DDV.
Ponudnik, ki poda višjo ponudbo, jo mora zvišati
za najmanj 3.000,00 EUR od prejšnje najvišje ponudbe.
Datum, čas in kraj dražbe: javna dražba se bo odvijala dne 11. 5. 2017, s pričetkom ob 10. uri, v sejni sobi
v pritličju na naslovu Dunajska cesta 160 v Ljubljani.
Pogoji za sodelovanje na dražbi in opravila pred
pričetkom dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje
pravne ter fizične osebe.
Zainteresirani ponudniki morajo svojo udeležbo na
javni dražbi prijaviti na sedež D.S.U., d.o.o., Dunajska
c. 160, 1000 Ljubljana, s priporočeno pošto, ki mora
prispeti na sedež D.S.U., d.o.o., najkasneje do vključno 8. 5. 2017 in predložiti dokaz o plačilu varščine za
resnost ponudbe v višini 40.000,00 EUR (s pripisom:
varščina za parc. št. 1821/1, k.o. 2636 – Bežigrad). Ponudnik, ki je pravna oseba, mora k prijavi priložiti izpis
iz ePRS ali drugega ustreznega registra (za tujo pravno
osebo mora biti overjen originalni izpis iz registra podjetij preveden v slovenščino po zapriseženem sodnem
tolmaču za slovenski jezik), fizične osebe pa kopijo
veljavnega osebnega dokumenta. Upoštevane bodo le
popolne prijave.
Varščina za resnost ponudbe se vplača na transakcijski račun DSU številka: SI56 0292 3025 3101 949,

odprt pri Novi LB, d.d., Ljubljana. Varščina se smatra
za vplačano, ko prispe na navedeni transakcijski račun.
Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v osmih dneh po končani dražbi. Če izbrani ponudnik ne sklene prodajne pogodbe v roku pet delovnih
dni od dneva dražbe, ne izpolni že sklenjene prodajne
pogodbe ali kako drugače odstopi od svoje ponudbe,
prodajalec obdrži vplačano varščino.
Zainteresirani ponudniki se na dan javne dražbe
zglasijo v sejni sobi v pritličju poslovne stavbe Smelt
(Dunajska c. 160, Ljubljana). Zainteresirani ponudnik
se izkaže z osebnim dokumentom. Pooblaščenec
pravne ali fizične osebe predloži overjeno pooblastilo
zakonitega zastopnika pravne osebe ali overjeno pooblastilo fizične osebe, ki jo zastopa, razen če je pooblaščenec odvetnik. Zastopnik pravne osebe navede
tudi firmo pravne osebe, ki jo zastopa. Zainteresirani
ponudnik, ki predloži zahtevane dokumente, prejme
številko, pod katero bo voden med javno dražbo.
Pravila dražbe in sklenitev pogodbe
Pravila dražbe so objavljena na spletni strani www.
dsu.si.
Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«, tako da prodajalec ne jamči za stvarne napake
nepremičnine, ki je predmet prodaje.
S trenutkom, ko predsednik komisije ugotovi, da
je dražba končana (trikrat izklicana najvišja cena), se
šteje da je najugodnejši ponudnik kupec nepremičnine,
s katerim se v roku pet delovnih dni sklene pogodba
o prodaji nepremičnine.
Tekst prodajne pogodbe je dostopen na spletni
strani www.dsu.si.
V primeru, da uspeli ponudnik ne izvede plačila
v skladu z dražbenimi pravili in prodajno pogodbo, se
k sklenitvi pogodbe in plačilu lahko pozove naslednjega
najugodnejšega ponudnika, in sicer za najvišjo ceno,
ki jo je le-ta ponudil v postopku javne dražbe, zanj pa
veljajo enaki ostali pogoji kot za prvega ponudnika.
Končne določbe
DSU lahko razpisano javno dražbo prekliče do
začetka javne dražbe, že začeti postopek javne dražbe pa kadarkoli do zaključka javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi,
dolžan pa je v takem primeru vrniti vplačano varščino
brez obresti.
Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki
dobijo na spletnem portalu www.dsu.si in pri mag. Polonci Sekirnik med 9. in 14. uro na tel. 00386/1/58-94-871
ali preko elektronskega naslova: info@dsu.si.
D.S.U., d.o.o.
Ob-2051/17
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana,
objavlja na podlagi določil 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 –
ZDU – 1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO,
76/15) in določil 30. člena Uredbe o stvarnem premo-
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ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16)
javno dražbo
za prodajo premičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije –
Soča, Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je
premičnina, ki v naravi predstavlja pet med seboj poveznih kontejnerjev na lokaciji Linhartova 51 v Ljub
ljani, stoječi na parceli št. 1349/7 k.o. Bežigrad. Čez
kontejnerje je izvedena lesena dvokapna konstrukcija,
krita s salonitom. Notranjost je obdelana z gips ploščami, vgrajeno je PVC stavbno pohištvo. Po tleh je
položena PVC talna obloga, na stropu so vgrajene neonske luči, izvedene so elektroinstalacije, vodovodnih
instalacij ni. Objekt tvori pet med seboj povezanih
kontejnerjev vsak dimenzije 2,40 m x 6,00 m, skupno
torej 12,00 m x 6,00 m oziroma 72 m2. Kontejnerje
je potrebno razstaviti in odpeljati, pri tem je potrebno demontirati streho in biti previden pri razdiranju
kontejnerjev, saj so notranji kontejnerji brez stranic,
obstajajo zgolj zunanje stene.
3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
izklicna cena je enaka ocenjeni vrednosti 5.000,00 EUR,
najnižji znesek njenega višanja je 100,00 EUR.
4. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača
v 15 dneh od sklenitve pogodbe. Poleg tega bo moral
kupec plačati še DDV.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike
Slovenije – Soča v sejni sobi v 2. nadstropju Orhideje, Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana, v četrtek, dne
11. maja 2017, ob 12. uri.
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6. Višina varščine: višina varščine je 500,00 EUR
in jo je potrebno vplačati na račun Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča št.
SI56 0110 0603 0278 088 pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1000 Ljubljana. Uspelemu dražitelju se bo
vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni dražbi. Če
uspeli dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine,
se mu varščina zadrži.
7. Dodatne informacije in ogled predmeta javne
dražbe: razstavitev in odvoz kontejnerjev se mora izvršiti v 15 dneh po plačilu kupnine. Dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe so objavljene na spletni strani organizatorja javne dražbe www.
uri-soca.si, za dodatne informacije se obrnite na Damijana Vodnjova, tel. 01/47-58-199, e-mail: damijan.vodnjov@ir-rs.si. Ogled kontejnerjev bo možen do dne
10. 5. 2017 po predhodni najavi.
8. Opozorilo: organizator javne dražbe lahko do
sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi oziroma ne sklene pogodbe z uspelim dražiteljem
brez odškodninske odgovornosti. Na javni dražbi lahko
sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki
premičnin. Fizične osebe morajo imeti kopijo osebnega
dokumenta s sliko in potrdilo o vplačani varščini, predstavniki pravnih oseb, ki niso zakoniti zastopniki, pa
poleg tega še pooblastilo za sodelovanje na dražbi.
Overovitev pogodbe plača organizator javne dražbe, vse
ostale stroške (DDV, razdiranje, odvoz in drugo) plača
kupec. Premičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne
pogodbe ne bodo upoštevane.
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut
Republike Slovenije – Soča
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Razpisi delovnih mest
Ob-2011/17
Svet Šolskega centra Velenje razpisuje na podlagi
58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 in spremembe)
direktorja
Šolskega centra Velenje
Pogoji za imenovanje direktorja so določeni
v 55. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja, kot je:
– izobrazba, pridobljena po študijskih programih za
pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljena po študijskih programih, ki v skladu
z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– najmanj pet let delovnih izkušenj in
– opravljen ravnateljski izpit, ki ga lahko kandidat,
v kolikor ga nima, opravi v enem letu po imenovanju.
Kandidat mora k prijavi na razpis priložiti dokazila
o izpolnjevanju pogojev za direktorja (dokazilo o pridobljeni izobrazbi, o delovnih izkušnjah, ravnateljskem
izpitu), potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo sodišča,
s katerim izkaže, da ni v kazenskem postopku ter program vodenja zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan s 1. 10. 2017 za
dobo 5 let.
Rok za prijavo na razpis je 15 dni od objave razpisa
na naslov: Svet Šolskega centra Velenje, Trg mladosti 3,
Velenje, z oznako »za razpis direktorja«.
O rezultatih razpisa bodo kandidati obveščeni
v 15 dneh po imenovanju direktorja.
Svet Šolskega centra Velenje
Št. 701-29/2017

Ob-2012/17

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi prvega odstavka 118. člena Zakona o državnem tožilstvu
(Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F,
47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G,
48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15 – ZDT-1B)
prosto mesto vodje
Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru
Razpisni pogoji:
V skladu s tretjim odstavkom 117. člena ZDT-1 je za
vodjo okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan državni tožilec, ki je ob prijavi mlajši od 64 let in izpolnjuje
pogoje za imenovanje v naziv višjega državnega tožilca.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti:
– življenjepis z opisom strokovne dejavnosti;
– program vodenja državnega tožilstva, ki mora
skladno s četrtim odstavkom 118. člena ZDT-1 vsebovati
zlasti oceno stanja na državnem tožilstvu, oceno tveganj
in priložnosti za izboljšanje njegovega delovanja, način
zagotavljanja izvajanja politike pregona, področja prednostnega obravnavanja zadev ter navedbo ukrepov in
rokov za dosego ciljev;
– dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev iz tretjega odstavka 117. člena ZDT-1.
Skladno z prvim odstavkom 117. člena ZDT-1 vodjo
okrožnega državnega tožilstva imenuje Državnotožilski
svet, na obrazložen predlog ministra po predhodnem

mnenju generalnega državnega tožilca, za šest let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 30 dni po objavi razpisa,
z oznako na ovojnici »prijava za 701-29/2017 – Maribor«.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 702-7/2017

Ob-2013/17

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi
30. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09
in 46/13)
1 prosto mesto državnega pravobranilca
na Državnem pravobranilstvu
na Zunanjem oddelku v Kranju
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem
pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na
mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI) z opisom svoje strokovne dejavnosti po pridobljeni
diplomi, dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev ter
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo, da za
namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu
za pravosodje, da pridobi naslednje podatke iz uradnih
evidenc:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan strokovni
naslov univerzitetni diplomirani pravnik oziroma temu
strokovnemu naslovu enakovreden, v tujini pridobljen
strokovni naslov, z navedbo datuma izdane diplome ali
nostrifikacije ter navedbo institucije, ki jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit, z navedbo
datuma opravljenega izpita;
– da je osebnostno primeren za opravljanje nalog državnega pravobranilca (5. točka prvega odstavka
v zvezi z drugim odstavkom 25. člena Zakona o državnem pravobranilstvu).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je
dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi
razpisa.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 702-6/2017

Ob-2014/17

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 30. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 77/09 in 46/13):
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a) 1 prosto mesto državnega pravobranilca
na Državnem pravobranilstvu
na Zunanjem oddelku v Kopru in
b) 1 prosto mesto pomočnika državnega
pravobranilca na Državnem pravobranilstvu
na Zunanjem oddelku v Kopru
Razpisni pogoji:
K I/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem
pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na
mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu.
K/ I/b
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem
pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na
mesto pomočnika državnega pravobranilca, določene
v 27. členu Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI) z opisom svoje strokovne dejavnosti po pridobljeni
diplomi, dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev ter
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto državnega pravobranilca oziroma pomočnika državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo, da za
namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu
za pravosodje, da pridobi naslednje podatke iz uradnih
evidenc:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan strokovni
naslov univerzitetni diplomirani pravnik oziroma temu
strokovnemu naslovu enakovreden, v tujini pridobljen
strokovni naslov, z navedbo datuma izdane diplome ali
nostrifikacije ter navedbo institucije, ki jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit, z navedbo
datuma opravljenega izpita;
– da je osebnostno primeren za opravljanje nalog
državnega pravobranilca oziroma pomočnika državnega
pravobranilca (5. točka prvega odstavka v zvezi z drugim odstavkom 25. člena Zakona o državnem pravobranilstvu).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi
razpisa.
Ministrstvo za pravosodje
Su KS 46/2017-2

Ob-2038/17

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi
razpisuje
1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Novem mestu
za kazensko področje
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto na okrožnem sodišču (okrožni sodnik), določene
v 10. členu navedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo,
mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na
dan objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija
prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki
Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da
ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna
obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana
glavna obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega
naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona
o sodniški službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat
izkaže z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra,
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za
sodniško mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 1. 10.
2015, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu
in v obrazcu sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski
naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Su KS 47/2017-2

Ob-2039/17

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi razpisuje
1 prosto mesto višjega sodnika
na Upravnem sodišču Republike Slovenije,
zunanjem oddelku v Celju
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto
na višjem sodišču (višji sodnik), določene v 11. členu
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navedenega zakona in drugem odstavku 10. člena Zakona
o upravnem sporu.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, mora
prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na dan
objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če
ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da ni bil
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana glavna
obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom
strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova
iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški
službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat izkaže
z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno
sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva
podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško
funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega
odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško
mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 1. 10. 2015, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu in v obrazcu
sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov
kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
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Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, mora
prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na dan
objave razpisa ni starejše od šest mesecev,
– podatke o uspešnosti kandidata v času študija prava,
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če
ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti, tj. da ni bil
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, in
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku, tj. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica ali na podlagi obtožnega predloga razpisana glavna
obravnava zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Vsak kandidat mora prijavi priložiti tudi:
– življenjepis (zaželeno v obliki Europass CV:
http://www.europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_SI), z opisom
strokovne dejavnosti po pridobitvi strokovnega naslova
iz 4. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški
službi z dokazili, in
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto, ki jih kandidat izkaže
z izpisom obdobij zavarovanja Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhovno
sodišče Republike Slovenije.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pridobiva
podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško
funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Kandidat, ki prijavi priloži izpolnjen obrazec iz prvega
odstavka 8. člena Meril za izbiro kandidatov za sodniško
mesto Sodnega sveta št. 4/15-13 z dne 1. 10. 2015, dokazila in podatke, ki so določeni v tem razpisu in v obrazcu
sodnega sveta, predloži v enem izvodu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov
kandidata.
Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, 15 dni po objavi.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Št. 1/DIR-2017-381

Ob-2052/17

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

Na podlagi 41. člena Statuta Skupnosti zavodov
osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije Svet Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske
regije razpisuje delovno mesto

1 prosto mesto okrajnega sodnika

direktorja/direktorice

na Okrajnem sodišču na Jesenicah,
in sicer za izvršilno področje
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvolitev za sodnika, določene v 8. členu Zakona o sodniški
službi, in posebne pogoje za izvolitev na sodniško mesto
na okrajnem sodišču (okrajni sodnik), določene v 9. členu
navedenega zakona.

Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene
dejavnosti celjske regije
Poleg pogojev, predpisanih z zakonom, mora kandidat/ka izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno strokovno izobrazbo pravne
ali ekonomske smeri;
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega
3 leta na vodstvenih delovnih mestih;

Su KS 48/2017-2

Ob-2050/17
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– da obvlada slovenski jezik;
– da je državljan/ka RS;
– da predloži program dela oziroma razvoja in opredeli svojo vlogo pri realizaciji le-tega;
– da ni bil pravnomočno obsojen na kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Prijava mora vsebovati tudi kratek življenjepis z navedbo drugih znanj in veščin, ki jih ima kandidat pridobljene in vsa ostala dokazila, ki so navedena v pogojih
razpis. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se
ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Mandatna doba traja 4 leta.
Rok za prijavo z izkazanimi dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev je 15 dni po objavi. Kot pravočasne
se bodo štele vloge, ki bodo prispele do sobote, 6. 5.
2017 oziroma bodo poslane po pošti priporočeno z žigom
najkasneje z datumom 6. 5. 2017 na naslov: Skupnost
zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije,
Gregorčičeva ulica 3, 3000 Celje. Na ovojnici naj kandidati
navedejo, za katero razpisano delovno mesto se prijavljajo,
s pripisom »Ne odpiraj – za razpisno komisijo«. Prijavljeni
kandidati bodo obveščeni o izbiri v zakonitem roku.
Svet Skupnosti zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije
Ob-2057/17
Svet Dijaškega doma Poljane, Potočnikova ulica 3,
1000 Ljubljana, na podlagi sklepa 4. seje Sveta Dijaškega
doma Poljane z dne 13. 4. 2017 razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2017 oziroma skladno s sklepom o imenovanju.
Delo na delovnem mestu ravnatelj/ica 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/ice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni
v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda Dijaški dom Poljane,
Potočnikova ulica 3, 1000 Ljubljana, z oznako “Prijava
na razpis za ravnatelja”.
Kandidat 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 Dijaškega doma Poljane
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Druge objave
Ob-2008/17
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, 66/06 – odl.
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09,
108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15
in 30/16; v nadaljnjem besedilu: 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) in 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), ter na podlagi programa
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada,
sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko
sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za leto
2017, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in
81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-4/2017/4 z dne
14. 2. 2017, v skladu s Pravilnikom o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in
rabo obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 52/16
in 59/16 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) in
Shemo državnih pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe
energije, daljinskega ogrevanja in rabe obnovljivih virov energije«, št. priglasitve BE01-2399270-2016 z dne
14. 7. 2016, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v
nadaljnjem besedilu: Eko sklad) objavlja
javni poziv 47SUB-EPPO17
Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim
podjetjem za izvedbo energetskega pregleda
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva je državna pomoč v obliki
nepovratnih sredstev (v nadaljnjem besedilu: nepovratna finančna pomoč) malim in srednjim podjetjem na
območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
podjetje) za izvedbo energetskega pregleda stavbe,
procesov in transporta v tem podjetju (v nadaljnjem
besedilu: energetski pregled). Energetski pregled mora
biti izveden po oddaji vloge za pridobitev nepovratne
finančne pomoči (v nadaljnjem besedilu: vloga) in izdelan v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS,
št. 41/16; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o metodologiji) ter v skladu z določili standarda SIST ISO 50002 ali
serijo standardov SIST EN 16 247-1, SIST EN 16 247-2,
SIST EN 16 247-3 in SIST EN 16 247-4 (v nadaljnjem
besedilu: standardi).
Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo energetskega pregleda v malih in srednjih podjetjih, s čimer
se podjetje seznani z obstoječim profilom rabe energije,
možnostjo uvajanja ciljnega spreminjanja rabe energije,
z opredelitvijo in oceno stroškovno učinkovite možnosti
prihranka energije in z možnostjo uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje energijske učinkovitosti ter povečanja osveščenosti zaposlenih, konkurenčnosti podjetja
in doseganja okoljskih koristi. Podjetje z energetskim
pregledom dobi podlago za oblikovanje strategije na
področju rabe energije v podjetju, podlago za odločitev

o investicijah po prioriteti glede na tveganje, vračilno
dobo in zahtevnost.
Podlaga za izdelavo energetskega pregleda morajo
biti ažurni, izmerjeni in sledljivi obratovalni podatki o porabi energije v stavbi, procesu ali transportu podjetja, ter
diagram obremenitve za preteklo obdobje najmanj treh
let na mesečni ravni, če je to potrebno.
V okviru energetskega pregleda mora biti izdelano
končno poročilo, opravljena predstavitev izvedenega
energetskega pregleda podjetju, vodstvo podjetja pa
mora sprejeti sklep o nadaljnjih aktivnostih glede izvedbe predlaganih rešitev delno oziroma v celoti.
Energetski pregled mora vključevati:
– podroben pregled rabe energije stavbe ali skupine stavb (vključno z analizo toplotnega ovoja in energetskih sistemov v stavbi), tehnološkega procesa ali
industrijskega obrata, vključno s transportom oziroma
samega transporta;
– analizo stroškov celotnega življenjskega kroga
stavbe, procesa in/ali transporta tako, da se upoštevajo
dolgoročni prihranki, preostala vrednost dolgoročnih naložb in diskontne stopnje, če je to mogoče;
– nabor možnih ukrepov učinkovite rabe energije
(organizacijski in investicijski ukrepi);
– analizo ukrepov učinkovite rabe energije za izboljšanje energijske učinkovitosti, ki naj vključuje ekonomsko analizo, prihranke in okoljske učinke;
– ekonomske kazalce priporočenih ukrepov energetske učinkovitosti (neto sedanja vrednost, interna stopnja donosa, vračilna doba).
Podjetje mora na podlagi podrobnih izračunov, narejenih v okviru energetskega pregleda, pridobiti informacijo o možnih ukrepih, prihrankih pri stroških za energijo oziroma vračilnih dobah investicij v ukrepe.
2. Vir in višina sredstev, upravičeni stroški ter višina
nepovratne finančne pomoči
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih pomoči 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 300.000,00 EUR.
b) upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški izvedbe energetskega
pregleda brez DDV, ki ga podjetje naroči pri zunanjem
izvajalcu.
c) višina nepovratne finančne pomoči
Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50 %
upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda
brez DDV.
3. Upravičene osebe
Upravičene osebe po tem javnem pozivu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po
Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 65/09 –
uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12,
44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) in zadruge po Zakonu
o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo), ki nameravajo izvesti energetski pregled
ter izpolnjujejo pogoje glede velikosti podjetja, ki so
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navedeni v prilogi I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014
z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči
za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107
in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1;
v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 651/2014):
– malo podjetje ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot 50 zaposlenih
in letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega
10 milijonov EUR;
– srednje podjetje ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot 250 zaposlenih in letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
Med upravičene osebe po tem javnem pozivu ne
spadajo podjetja, ki delujejo na naslednjih področjih, ki
so izključena skladno z določili tretjega in četrtega odstavka 8. člena Pravilnika:
– primarna pro
izvodnja kmetijskih pro
izvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti (UL C št. 321E z dne 29. 12. 2006, str. 183),
plutastih proizvodov in proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode;
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov (v primerih, kadar je znesek državne pomoči določen na
podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki jih je
podjetje bodisi kupilo od primarnih proizvajalcev bodisi
jih je dalo zadevno podjetje na trg oziroma kadar je državna pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce);
– ribištvo, ribogojništvo in akvakultura;
– premogovništvo,
– jeklarstvo;
– promet;
– ladjedelništvo;
– industrija sintetičnih vlaken;
– proizvodnja orožja in streliva;
– izvajanje okoljskih študij t. i. energetski pregledi
za velika podjetja;
– zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov;
– dejavnosti povezane z izvozom, ki so neposredno
povezane z izvoženimi količinami, z vzpostavitvijo in
delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi
stroški v zvezi z izvozno dejavnostjo.
4. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne
pomoči je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega
javnega poziva. Energetski pregled se ne sme pričeti
izvajati pred oddajo vloge, kar pomeni, da podjetje pred
oddajo vloge ne sme plačati storitve oziroma ne sme
skleniti zavezujočega dogovora o izvedbi energetskega
pregleda.
Vloga je popolna, ko podjetje predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 47SUB-EPPO17 in obvezne priloge:
– dokazilo o velikosti podjetja, in sicer računovodske izkaze podjetja za zadnje zaključeno leto, oddane
na AJPES, potrjene s strani odgovornih oseb podjetja in
s priloženim potrdilom o oddaji letnega poročila s strani
AJPES-a, če le-ti niso dostopni v javnih bazah podatkov;
– predračun ustreznega izvajalca za izvedbo energetskega pregleda s popisom vseh elementov, zahtev
in kriterijev skladno s standardi in ostalimi zahtevami
v 1. točki javnega poziva.
b) izvedba v skladu z veljavno zakonodajo
Energetski pregled, za katerega bo dodeljena nepovratna finančna pomoč, mora biti izveden skladno
z vsemi veljavnimi predpisi države.
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c) izvedba s strani usposobljenega zunanjega izvajalca
Za izvedbo energetskega pregleda mora podjetje izbrati zunanjega izvajalca, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in izpolnjuje kriterije glede znanja
ter izkušenj, skladno s standardom SIST EN 16247-5.
d) posebni pogoji dodeljevanja nepovratne finančne
pomoči
Nepovratna finančna pomoč za izvedbo energetskega pregleda, ki je predmet tega javnega poziva, se
šteje kot državna pomoč podjetju – prejemniku pomoči.
Za pridobitev nepovratne finančne pomoči po tem
javnem pozivu veljajo pravila o dodeljevanju državnih
pomoči, navedena v Pravilniku, skladno z Uredbo (EU)
št. 651/2014.
Za kumulacijo državnih pomoči se upoštevajo določbe 8. člena Uredbe (EU) št. 651/2014. Pri dodelitvi nepovratne finančne pomoči se upoštevajo najvišje
dovoljene intenzivnosti sofinanciranja upravičenih stroškov, kot so določene v 14. členu Pravilnika. Nepovratna
finančna pomoč ne more biti dodeljena, če je naložba,
ki je predmet vloge, že sofinancirana iz drugih sredstev
državnega oziroma lokalnega proračuna ali proračuna
EU in če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova
za iste upravičene stroške presega najvišjo dovoljeno
intenzivnost sofinanciranja določeno s Pravilnikom in
Uredbo (EU) št. 651/2014. Dodelitev nepovratne finančne pomoči ni združljiva s pomočjo »de minimis« za iste
upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti pomoči. Upravičeno podjetje mora
Eko skladu v vlogi predložiti pisno izjavo o že prejetih
državnih pomočeh, kakor tudi o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške oziroma
za naložbo, ki je predmet tega javnega poziva.
Podjetje ne more pridobiti pravice do nepovratne
finančne pomoči po tem javnem pozivu tudi iz naslednjih
razlogov, navedenih v drugem odstavku 9. člena in tretjem odstavku 12. člena Pravilnika, in sicer:
– če je podjetje insolventno;
– če je podjetje v stanju kapitalske neustreznosti
v skladu s predpisi o finančnem poslovanju podjetij;
– če je zoper podjetje uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– če ima podjetje na dan, ko je bila oddana vloga na
javni poziv, zapadle, neplačane obveznosti do Republike
Slovenije v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost
ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več;
– če je podjetje navedeno na seznamu podjetij,
s katerimi državni organi ne smejo poslovati v skladu
z zakonom, ki ureja preprečevanje korupcije;
– če ima podjetje neporavnane obveznosti do Republike Slovenije;
– če je podjetje ob oddaji vloge za dodelitev spodbude v postopku pridobivanja finančne pomoči ali prejema pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah;
– če je podjetje »podjetje v težavah« v skladu
z 18. točko člena 2 Uredbe (EU) št. 651/2014;
– če ima podjetje neporavnan nalog za vračilo za
preveč izplačane pomoči po pravilu »de minimis« ali
državne pomoči na podlagi predhodnega poziva Ministrstva za finance;
– če je podjetje naslovnik neporavnanega naloga
za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo
s skupnim trgom.
Podjetje ni upravičeno do nepovratne finančne pomoči po tem javnem pozivu tudi v primeru, če ima neporavnane zapadle finančne obveznosti do Eko sklada.
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e) prepoved dodelitve nepovratne finančne pomoči
v primeru že dodeljenih spodbud
Za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in/ali transporta v podjetju je nepovratna finančna
pomoč lahko dodeljena po preteku najmanj 4 let od zaključka prejšnjega energetskega pregleda.
Nepovratna finančna pomoč ne more biti dodeljena
za izvedbo energetskega pregleda, za katerega je podjetju že bila 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).
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 upravičene
osebe natisnejo same, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko upravičene osebe
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 ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko upravičene osebe pridobijo po tel. 01/241-48-20, vsak ponedeljek, sredo in petek med 13. in 14.30.
6. Rok in način prijave
Upravičene osebe se lahko prijavijo na javni poziv
od objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje.
Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Upravičene osebe vložijo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili 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 pomoči 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.
Upravičene osebe lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne pomoči za izvedbo energetskega
pregleda ob upoštevanju višine razpisanih sredstev,
omejitev in višine nepovratne finančne pomoči ter prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko
sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči 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 pomoči
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna pomoč bo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne
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pomoči skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je
bila podjetju dodeljena pravica do nepovratne finančne
pomoči.
b) rok za zaključek energetskega pregleda
Rok za zaključek energetskega pregleda je 12 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči. Odločba postane dokončna
z njeno vročitvijo podjetju.
V primeru objektivnih razlogov se rok za zaključek
energetskega pregleda lahko podaljša. V primeru zamude roka za zaključek energetskega pregleda, pogoji za
izplačilo niso izpolnjeni.
Datum izdaje računa, iz katerega nedvoumno izhaja, da je energetski pregled izveden v celoti, se šteje za
datum zaključka energetskega pregleda, če iz podatkov
na računu oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji o zaključku energetskega
pregleda, ne izhaja drugače.
c) predložitev dokumentacije o zaključku energetskega pregleda
Dokumentacijo o zaključku energetskega pregleda
mora podjetje predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek energetskega pregleda.
Dokumentacija o zaključku mora obvezno vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne pomoči,
podpisano s strani prejemnika;
– izpolnjeno izjavo o zaključku naložbe na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, podpisano s strani prejemnika in izvajalca energetskega
pregleda;
– račun/-e izvajalca energetskega pregleda s podrobnim popisom izvedbe energetskega pregleda;
– dokazilo o plačilu celotnega/-ih računa/-ov iz prejšnje alineje;
– kopijo končnega poročila izvedenega energetskega pregleda, izdelanega skladno s standardi in ostalimi
zahtevami navedenimi v 1. točki javnega poziva.
d) izplačilo nepovratne finančne pomoči
Nepovratna finančna pomoč se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in
preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku energetskega pregleda na bančni račun prejemnika nepovratne
finančne pomoči. 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 pravice do nepovratne
finančne pomoči do 3 let po izplačilu nepovratne finančne pomoči z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na
drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe energetskega
pregleda z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev,
kršitve predpisov ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne pomoči je prejemnik nepovratne finančne
pomoči dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne
finančne pomoči.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-5/2013/11(1324-03)

Ob-2015/17

V register političnih strank se pri politični stranki Solidarnost, za pravično družbo, s skrajšanim imenom
Solidarnost in s sedežem v Ljubljani, Einspielerjeva
ulica 6, ter z matično številko: 4060342000, vpiše sprememba statuta stranke.
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2017

Ob-1807/17

Sindikat podjetja Gozdno gospodarstvo Postojna, Vojkova ul. 9, Postojna, ki je vpisan v evidenco
hrambe statutov sindikatov pri Upravni enoti Postojna
pod zaporedno št. 3/1993, se izbriše iz evidence.
Št. 101-13/2007-5

Ob-1860/17

Pravila Samostojnega Sindikata JP Vodovod –
Kanalizacija Ljubljana, KNSS – Neodvisnost (skrajšano ime: Sindikat JP VO-KA), s sedežem Vodovodna c. 90, 1000 Ljubljana, sprejeta dne 5. 9. 2002, se
z dnem izdaje odločbe 16. 3. 2017, hranijo pri Upravni
enoti Ljubljana, Izpostavi Bežigrad in vpišejo v evidenco
statutov sindikatov pri Upravni enoti Ljubljana Izpostavi
pod zaporedno številko 1/2017.
Št. 101-12/2017-3

Ob-1907/17

Pravila Sindikata zaposlenih IPPS in povezanih
družb, s sedežem Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljub
ljana, ki so v hrambi pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Vič - Rudnik, na podlagi odločbe št. 101-20/2016-2
z dne 14. 6. 2016, vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 236 z dne 14. 6. 2016, se
z dnem izdaje te odločbe izbrišejo iz evidence statutov
sindikatov.
Št. 101-2/2017/5

Ob-1917/17

V evidenci statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni
enoti Krško, se pod zap. št. 33, kjer je vpisan ZSSS, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Sindikat Kostak Komunalno stavbno podjetje d.d., s sedežem Leskovška cesta 2a,
Krško, matična številka 142148000, vpiše novo ime
sindikata: ZSSS, Sindikat komunale, varovanja in
poslovanja z nepremičninami Slovenije, SINDIKAT
KOSTAK, komunalno in gradbeno podjetje d.d.,
skrajšano ime SINDIKAT KOSTAK d.d., s sedežem
Leskovška cesta 2a, Krško.
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Zavarovanja terjatev
SV 325/17

Ob-2031/17

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič opr. št. SV 325/17 z dne
14. 4. 2017 je štirisobno stanovanje po podatkih GURS
s št. 1 v izmeri 69,4 m2, v pritličju stanovanjskega objekta
Cesta 1. maja 1, Kranj, s številko stavbe 1 v k.o. Huje
(2122-1), stoječe na parc. št. 157/1 k.o. 2122 Huje, na
podlagi Prodajne pogodbe št. 362-010/91-04/1665 z dne
29. 12. 1992 in Darilne pogodbe z dne 6. 11. 2015, v lasti
Amela Grbića, Cesta 1. maja 1, Kranj, zastavljeno v korist SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljub
ljana, MŠ: 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve
glavnice v višini 61.000,00 EUR, s pogodbeno enovito
nominalno obrestno mero v višini 2,80 % letno, z možnostjo povišanja v skladu s kreditno pogodbo, z odplačilom
v 300 mesečnih anuitetah, ki zapadejo v plačilo vsakega
18. dne v mesecu, z začetkom odplačevanja v naslednjem mesecu po prenosu kredita v odplačevanje, vendar najkasneje v naslednjem mesecu po poteku roka za
porabo kredita, ki je do dne 18. 4. 2017, če ni s kreditno
pogodbo ali dodatkom k njej določeno drugače, z zapadlostjo glavnice v roku 300 mesecev od zadnjega črpanja
kredita, vendar najkasneje do 18. 4. 2042, z vsemi ostalimi pripadki, nadomestili, zamudnimi obrestmi, obrestmi
po povišani obrestni meri ter morebitnimi stroški, ki bi
jih banka upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve
ter z ostalimi pogoji, kot izhajajo iz tega notarskega za-

pisa pogodbe za stanovanjski kredit št. 239042-004 in
sporazuma o zavarovanju denarne terjatve s hipoteko,
s pravico banke odstopiti od kreditne pogodbe in zahtevati takojšnje vračilo celotnega dolga z obrestmi in stroški
vred pred iztekom pogodbenega roka.
SV 282/17

Ob-2037/17

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr.
št. SV 282/17 z dne 14. 4. 2017, je bilo stanovanje
št. 2, po podatkih portala prostor označeno kot stanovanje del stavbe št. 6, v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Kovaška ulica 17, Muta, z identifikacijo
stavbe 198, stoječe na parceli 12/4 in 12/5 k.o. Spodnja Muta, last dolžnika in zastavitelja Sama Friškovec, EMŠO 2109968500030, stan. Mariborska cesta 16,
2310 Slovenska Bistrica, do celote na podlagi Prodajne pogodbe z dne 17. 9. 2010, sklenjeno s prodajalcem Tovarna Muta – Kmetijska mehanizacija d.o.o. –
v stečaju, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini
v višini 625.650,00 EUR, z zapadlostjo najkasneje do
24. 6. 2019, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi in
morebitnimi stroški prisilne izterjave dolga vse v korist
zastavne upnice Marija Zaljuberšek Friškovec, EMŠO
3008969505179, stan. Ob Suhodolnici 1, 2380 Slovenj
Gradec, vse do poplačila celotne terjatve.
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Objave sodišč

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
II N 25/2014

Os-1923/17

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici
Mateji Gabrovšek v nepravdni zadevi predlagateljev:
1. Marjan Sušnik, Levstikov trg 6, Ljubljana, 2. Lea Habjanič, Nazorjeva ulica 12, Ljubljana, 3. Ivana Andrejašič, Cesta španskih borcev 12, Ljubljana, 4. Jerneja
Gašperšič, Alpska 19, Bled, 5. Boris Zmazek, Čučkova
3, Kidričevo (zdaj Preglova ulica 8, Njiverce, 2325 Kidričevo), 6. Andreja Kocjančič, Štihova ulica 12, Ljubljana,
7. Miklavž Koren, Župančičeva 11, Ljubljana, 8. Nevenka Vukić, Tovarniška 24, Logatec, 9. Danica Drobnič,
10. Dragan Bekčič, 11. Mensija Kurtovič, 12. Bogdan
Lazarevič, vsi Nazorjeva ulica 12, Ljubljana, 13. Žana
Lazarevič, Mon Abri, Kill Lane, Foxrock, Dublin 18, Irska, 14. Imobilia d.o.o., Nazorjeva ulica 12, Ljubljana,
15. Lidija Kolenc Paulin, Tisnikarjeva ulica 52, Ljub
ljana, 16. Tomaž Drozg, Tisnikarjeva ulica 10, Ljubljana,
17. Stanko Jošić, 18. Dobrila Jošić, oba Tržaška cesta 5,
Ljubljana in 19. Egerija d.o.o., Nazorjeva ulica 12, Ljub
ljana, ki jih vse zastopa Jure Debevec, odvetnik v Ljub
ljani, zoper nasprotne udeležence: 1. Izeiri Abdulesir,
Grablovičeva 32, Ljubljana, 2. Agim Lutviji, Trubarjeva
cesta 54, Ljubljana, 3. Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljubljana,
4. Tehnohemija Beograd, Maršala Tita 4, Beograd, Srbija, 5. Kompas d.d., Pražakova 4, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška pisarna Dušan Golovrški iz Ljubljane,
6. Akustika group d.o.o., Vojkova cesta 58, Ljubljana, ki
jo zastopa odvetniška pisarna Žejn, d.o.o., iz Ljubljane,
7. Karmen Pavlin, 8. Tamara Pavlin, obe Nazorjeva uliva 12, Ljubljana, 9. HETA Asset Resolution, družba za
financiranje, d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana (prej:
Hypo Leasing d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana),
10. GRANDI-FER d.o.o., Bravničarjeva 13, Ljubljana,
11. ES&G d.o.o., Nazorjeva ulica 6a, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetniška družba Ilić & Partnerji o.p., d.o.o.,
iz Ljubljane, 12. DRI Naložbe d.o.o., Velika čolnarska
ulica 10a, Ljubljana, ki jo zastopa Jure Debevec, odvetnik v Ljubljani, 13. Onaon, Notranja trgovina, d.o.o.,
Proletarska cesta 4, Ljubljana (prej: Jugotekstil Ljub
ljana, Ona-On, Proletarska 4, Ljubljana), 14. Univit, d.d.
– v stečaju, Nazorjeva ulica 6, Ljubljana, 15. Poslovni
sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana
(prej: Emona Merkur d.d., Šmartinska cesta 130, Ljub
ljana) in 16. O.T.B. d.o.o., Parmova cesta 51, Ljubljana,
ob udeležbi: 1. Metalka stanovanjske storitve d.o.o.,
Industrijska cesta 1, Ljubljana, 2. Bruno Cacovich, Nazorjeva ulica 12, Ljubljana, ki ga zastopa Jure Debevec,
odvetnik v Ljubljani, 3. Boštjan Valenčič, Cilenškova
ulica 37, Ljubljana, 4. Martina Valenčič, Cilenškova
ulica 37, Ljubljana, 5. Probanka, d.d., Trg Leona Štuklja
12, Maribor, 6. Ana Mari Mićić, Podutiška cesta 142,
Ljubljana, ki jo zastopa Marija Bele Vatovec, odvetnica
v Ljubljani, 7. Jovan Cvetanović, Nazorjeva ulica 12,
Ljubljana, 8. Hranilnica Lon, d.d., Bleiweisova cesta 2,

Kranj, 9. Andrej Vidovič, Maistrova ulica 20, Ptuj, zaradi vzpostavitve etažne lastnine izdalo sklep o začetku
vzpostavitve listine z naslednjimi podatki:
– Identifikacijski znak oziroma določljivost nepremičnine in podatki o vsebini listine: kupoprodajna pogodba z dne 27. 11. 1991. Predmet pogodbe: stanovanje v izmeri 22,91 m2 v III. nadstropju večstanovanjske
stavbe na naslovu Nazorjeva 12 v Ljubljani. Identifikacijski znak nepremičnine, s katerim je vpisana v kataster
stavb: 1725-402-16. Oseba, ki jo je izstavila: Služba
družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji. Osebi, v korist katere je izstavljena: Igor Žagar (roj. 1963).
Oseba, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske
pravice: Akustika group d.o.o.
– Identifikacijski znak oziroma določljivost nepremičnine in podatki o vsebini listine: kupoprodajna pogodba z dne 18. 10. 1995. Predmet pogodbe: stanovanje v izmeri 22,91 m2 v III. nadstropju večstanovanjske
stavbe na naslovu Nazorjeva 12 v Ljubljani. Identifikacijski znak nepremičnine, s katerim je vpisana v kataster
stavb: 1725-402-16. Oseba, ki jo je izstavila: Igor Žagar.
Osebi, v korist katere je izstavljena: Ida in Špela Intihar.
Oseba, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske
pravice: Akustika group d.o.o.
– Identifikacijski znak oziroma določljivost nepremičnine in podatki o vsebini listine: kupoprodajna pogodba z dne 5. 12. 1997. Predmet pogodbe: stanovanje v izmeri 22,91 m2 v III. nadstropju večstanovanjske
stavbe na naslovu Nazorjeva 12 v Ljubljani. Identifikacijski znak nepremičnine, s katerim je vpisana v kataster
stavb: 1725-402-16. Oseba, ki jo je izstavila: Ida in Špela Intihar. Osebi, v korist katere je izstavljena: Damjan
Kocjančič. Oseba, v korist katere se zahteva vknjižba
lastninske pravice: Akustika group d.o.o.
– Identifikacijski znak oziroma določljivost nepremičnine in podatki o vsebini listine: prodajna pogodba
z dne 2. 12. 2005 z aneksom z dne 9. 12. 2005. Predmet
pogodbe: stanovanje v izmeri 22,91 m2 v III. nadstropju
(podstreha) večstanovanjske stavbe na naslovu Nazorjeva 12 v Ljubljani. Identifikacijski znak nepremičnine,
s katerim je vpisana v kataster stavb: 1725-402-16. Oseba, ki jo je izstavila: Damjan Kocjančič. Osebi, v korist
katere je izstavljena: Avto-phone d.o.o. Oseba, v korist
katere se zahteva vknjižba lastninske pravice: Akustika
group d.o.o.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej navedeni nepremičnini, zlasti (1) oseba, ki dokaže, da so
izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe lastninske pravice
na nepremičnini v njeno korist, (2) oseba, ki dokaže, da
so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe druge stvarne
pravice na nepremičnini v njeno korist proti osebi, v korist
katere je bila izstavljena listina, katere vzpostavitev se
v postopku zahteva, in da ima zato v posesti izvirnik te
listine, (3) zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine in (4) oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila, da v enem
mesecu od objave tega oklica pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja. Osebe iz točke
1. ali 2. morajo zahtevati vknjižbo lastninske oziroma dru-
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ge stvarne pravice v svojo korist, in mu priložiti listine, ki
so podlaga za to vknjižbo. Oseba iz točke 2. mora priložiti tudi izvirnik oziroma vsaj overjen prepis listine, katere
vzpostavitev se v postopku zahteva.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2017
II N 25/2014

Os-1924/17

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici
Mateji Gabrovšek v nepravdni zadevi predlagateljev:
1. Marjan Sušnik, Levstikov trg 6, Ljubljana, 2. Lea Habjanič, Nazorjeva ulica 12, Ljubljana, 3. Ivana Andrejašič, Cesta španskih borcev 12, Ljubljana, 4. Jerneja
Gašperšič, Alpska 19, Bled, 5. Boris Zmazek, Čučkova
3, Kidričevo, (zdaj Preglova ulica 8, Njiverce, 2325 Kidričevo), 6. Andreja Kocjančič, Štihova ulica 12, Ljubljana,
7. Miklavž Koren, Župančičeva 11, Ljubljana, 8. Nevenka Vukić, Tovarniška 24, Logatec, 9. Danica Drobnič,
10. Dragan Bekčič, 11. Mensija Kurtovič, 12. Bogdan
Lazarevič, vsi Nazorjeva ulica 12, Ljubljana, 13. Žana
Lazarevič, Mon Abri, Kill Lane, Foxrock, Dublin 18, Irska, 14. Imobilia d.o.o., Nazorjeva ulica 12, Ljubljana,
15. Lidija Kolenc Paulin, Tisnikarjeva ulica 52, Ljub
ljana, 16. Tomaž Drozg, Tisnikarjeva ulica 10, Ljubljana,
17. Stanko Jošić, 18. Dobrila Jošić, oba Tržaška cesta 5,
Ljubljana, in 19. Egerija d.o.o., Nazorjeva ulica 12, Ljub
ljana, ki jih vse zastopa Jure Debevec, odvetnik v Ljub
ljani, zoper nasprotne udeležence: 1. Izeiri Abdulesir,
Grablovičeva 32, Ljubljana, 2. Agim Lutviji, Trubarjeva
cesta 54, Ljubljana, 3. Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljubljana,
4. Tehnohemija Beograd, Maršala Tita 4, Beograd, Srbija, 5. Kompas d.d., Pražakova 4, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška pisarna Dušan Golovrški iz Ljubljane,
6. Akustika group d.o.o., Vojkova cesta 58, Ljubljana, ki
jo zastopa odvetniška pisarna Žejn, d.o.o., iz Ljubljane,
7. Karmen Pavlin, 8. Tamara Pavlin, obe Nazorjeva uliva 12, Ljubljana, 9. HETA Asset Resolution, družba za
financiranje, d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana (prej:
Hypo Leasing d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana),
10. GRANDI-FER d.o.o., Bravničarjeva 13, Ljubljana,
11. ES&G d.o.o., Nazorjeva ulica 6a, Ljubljana, ki jo
zastopa odvetniška družba Ilić & Partnerji o.p., d.o.o.,
iz Ljubljane, 12. DRI Naložbe d.o.o., Velika čolnarska
ulica 10a, Ljubljana, ki jo zastopa Jure Debevec, odvetnik v Ljubljani, 13. Onaon, Notranja trgovina, d.o.o.,
Proletarska cesta 4, Ljubljana (prej: Jugotekstil Ljub
ljana, Ona-On, Proletarska 4, Ljubljana), 14. Univit, d.d.
– v stečaju, Nazorjeva ulica 6, Ljubljana, 15. Poslovni
sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana
(prej: Emona Merkur d.d., Šmartinska cesta 130, Ljub
ljana), in 16. O.T.B. d.o.o., Parmova cesta 51, Ljubljana,
ob udeležbi: 1. Metalka stanovanjske storitve d.o.o.,
Industrijska cesta 1, Ljubljana, 2. Bruno Cacovich, Nazorjeva ulica 12, Ljubljana, ki ga zastopa Jure Debevec,
odvetnik v Ljubljani, 3. Boštjan Valenčič, Cilenškova
ulica 37, Ljubljana, 4. Martina Valenčič, Cilenškova
ulica 37, Ljubljana, 5. Probanka, d.d., Trg Leona Štuklja
12, Maribor, 6. Ana Mari Mićić, Podutiška cesta 142,
Ljubljana, ki jo zastopa Marija Bele Vatovec, odvetnica
v Ljubljani, 7. Jovan Cvetanović, Nazorjeva ulica 12,
Ljubljana, 8. Hranilnica Lon, d.d., Bleiweisova cesta 2,
Kranj, 9. Andrej Vidovič, Maistrova ulica 20, Ptuj, zaradi vzpostavitve etažne lastnine izdalo sklep o začetku
vzpostavitve listine z naslednjimi podatki:
– identifikacijski znak oziroma določljivost nepremičnine in podatki o vsebini listine: kupoprodajna pogodba z dne 15. 11. 1991, št. 95-117/91. Predmet pogodbe:

stanovanje v izmeri 60,25 m2 v večstanovanjski stavbi
na naslovu Nazorjeva 12 v Ljubljani. Identifikacijski znak
nepremičnine, s katerim je vpisana v kataster stavb:
1725-402-29,
– oseba, ki jo je izstavila: Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji,
– oseba, v korist katere je izstavljena: Mojca Fugger
(roj. 1962),
– oseba, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice: Dejan Mićić (roj. 1995).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej navedeni nepremičnini, zlasti: (1) oseba, ki dokaže, da so
izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe lastninske pravice
na nepremičnini v njeno korist, (2) oseba, ki dokaže, da
so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe druge stvarne
pravice na nepremičnini v njeno korist proti osebi, v korist
katere je bila izstavljena listina, katere vzpostavitev se
v postopku zahteva, in da ima zato v posesti izvirnik te
listine, (3) zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine in (4) oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila, da v enem
mesecu od objave tega oklica pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja. Osebe iz točke 1.
ali 2. morajo zahtevati vknjižbo lastninske oziroma druge
stvarne pravice v svojo korist, in mu priložiti listine, ki so
podlaga za to vknjižbo. Oseba iz točke 2. mora priložiti
tudi izvirnik oziroma vsaj overjen prepis listine, katere
vzpostavitev se v postopku zahteva.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2017
II N 25/2014

Os-1926/17

Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Mateji Gabrovšek v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Marjan Sušnik, Levstikov trg 6, Ljubljana, 2. Lea Habjanič,
Nazorjeva ulica 12, Ljubljana, 3. Ivana Andrejašič, Cesta španskih borcev 12, Ljubljana, 4. Jerneja Gašperšič,
Alpska 19, Bled, 5. Boris Zmazek, Čučkova 3, Kidričevo,
(zdaj Preglova ulica 8, Njiverce, 2325 Kidričevo), 6. Andreja Kocjančič, Štihova ulica 12, Ljubljana, 7. Miklavž
Koren, Župančičeva 11, Ljubljana, 8. Nevenka Vukić,
Tovarniška 24, Logatec, 9. Danica Drobnič, 10. Dragan
Bekčič, 11. Mensija Kurtovič, 12. Bogdan Lazarevič, vsi
Nazorjeva ulica 12, Ljubljana, 13. Žana Lazarevič, Mon
Abri, Kill Lane, Foxrock, Dublin 18, Irska, 14. Imobilia
d.o.o., Nazorjeva ulica 12, Ljubljana, 15. Lidija Kolenc
Paulin, Tisnikarjeva ulica 52, Ljubljana, 16. Tomaž Drozg, Tisnikarjeva ulica 10, Ljubljana, 17. Stanko Jošić,
18. Dobrila Jošić, oba Tržaška cesta 5, Ljubljana, in
19. Egerija d.o.o., Nazorjeva ulica 12, Ljubljana, ki jih
vse zastopa Jure Debevec, odvetnik v Ljubljani, zoper
nasprotne udeležence: 1. Izeiri Abdulesir, Grablovičeva 32, Ljubljana, 2. Agim Lutviji, Trubarjeva cesta 54,
Ljubljana, 3. Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno
pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljubljana, 4. Tehnohemija
Beograd, Maršala Tita 4, Beograd, Srbija, 5. Kompas
d.d., Pražakova 4, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška
pisarna Dušan Golovrški iz Ljubljane, 6. Akustika group
d.o.o., Vojkova cesta 58, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška pisarna Žejn, d.o.o., iz Ljubljane, 7. Karmen Pavlin, 8. Tamara Pavlin, obe Nazorjeva uliva 12, Ljubljana,
9. HETA Asset Resolution, družba za financiranje, d.o.o.,
Dunajska cesta 167, Ljubljana (prej: Hypo Leasing d.o.o.,
Dunajska cesta 117, Ljubljana), 10. GRANDI-FER d.o.o.,
Bravničarjeva 13, Ljubljana, 11. ES&G d.o.o., Nazorjeva
ulica 6a, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška družba Ilić &
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Partnerji o.p., d.o.o., iz Ljubljane, 12. DRI Naložbe d.o.o.,
Velika čolnarska ulica 10a, Ljubljana, ki jo zastopa Jure
Debevec, odvetnik v Ljubljani, 13. Onaon, Notranja trgovina, d.o.o., Proletarska cesta 4, Ljubljana (prej: Jugotekstil
Ljubljana, Ona-On, Proletarska 4, Ljubljana), 14. Univit,
d.d. – v stečaju, Nazorjeva ulica 6, Ljubljana, 15. Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana
(prej: Emona Merkur d.d., Šmartinska cesta 130, Ljub
ljana), in 16. O.T.B. d.o.o., Parmova cesta 51, Ljubljana,
ob udeležbi: 1. Metalka stanovanjske storitve d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljubljana, 2. Bruno Cacovich, Nazorjeva
ulica 12, Ljubljana, ki ga zastopa Jure Debevec, odvetnik
v Ljubljani, 3. Boštjan Valenčič, Cilenškova ulica 37, Ljub
ljana, 4. Martina Valenčič, Cilenškova ulica 37, Ljubljana,
5. Probanka, d.d., Trg Leona Štuklja 12, Maribor, 6. Ana
Mari Mićić, Podutiška cesta 142, Ljubljana, ki jo zastopa
Marija Bele Vatovec, odvetnica v Ljubljani, 7. Jovan Cvetanović, Nazorjeva ulica 12, Ljubljana, 8. Hranilnica Lon,
d.d., Bleiweisova cesta 2, Kranj, 9. Andrej Vidovič, Maistrova ulica 20, Ptuj, zaradi vzpostavitve etažne lastnine
izdalo sklep o začetku vzpostavitve listine z naslednjimi
podatki:
– identifikacijski znak oziroma določljivost nepremičnine in podatki o vsebini listine: kupoprodajna pogodba
z dne 10. 2. 1992. Predmet pogodbe: stanovanje v izmeri
74,85 m2 v III. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Nazorjeva 12 v Ljubljani. Identifikacijski znak nepremičnine, s katerim je vpisana v kataster stavb: 1725-402-8,
– oseba, ki jo je izstavila: Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji,
– oseba, v korist katere je izstavljena: Julijan Slemenšek,
– oseba, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice: Mensija Kurtović in Bruno Cacovich.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej navedeni nepremičnini, zlasti (1) oseba, ki dokaže, da so
izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe lastninske pravice
na nepremičnini v njeno korist, (2) oseba, ki dokaže, da
so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe druge stvarne
pravice na nepremičnini v njeno korist proti osebi, v korist
katere je bila izstavljena listina, katere vzpostavitev se
v postopku zahteva, in da ima zato v posesti izvirnik te
listine, (3) zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine in (4) oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila, da v enem
mesecu od objave tega oklica pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja. Osebe iz točke 1.
ali 2. morajo zahtevati vknjižbo lastninske oziroma druge
stvarne pravice v svojo korist, in mu priložiti listine, ki so
podlaga za to vknjižbo. Oseba iz točke 2. mora priložiti
tudi izvirnik oziroma vsaj overjen prepis listine, katere
vzpostavitev se v postopku zahteva.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2017

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
3116 I 107/2012

Os-1649/17

Okrajno sodišče v Grosupljem je v izvršilni zadevi
upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21,
Ljubljana, proti dolžniku Darku Rudolf, Adamičeva
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cesta 51, Grosuplje, zaradi izterjave 4.206,56 EUR
s pp, sklenilo:
Dolžniku se postavi začasni zastopnik, odvetnik
Peter Mele iz Odvetniške pisarne Peter Mele, d.o.o.,
Resljeva cesta 24, Ljubljana, ki ima v tem postopku
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, 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 6. 3. 2017
P 2967/2015

Os-1113/17

Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici
Dušani Bajc, v pravdni zadevi tožeče stranke Marka
Golob, Poljanska cesta 20, Ljubljana, proti toženi stranki: 1. Andrej Slivnik, neznan naslov, in 2. Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, zaradi
plačila odškodnine, pcto. 220.000,00 EUR, dne 10. 1.
2017 sklenilo:
Predlogu tožeče stranke se ugodi in se prvotoženi
stranki postavi začasna zastopnica, odvetnica Tamara
Pavlin, Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana.
Postavljena začasna zastopnica ima v predmetnem
postopku od dneva postavitve dalje vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2017
VL 128691/2016

Os-1874/17

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, ki ga zastopa
Željko Janjoš, Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku
Slavoljubu Prokić, Masljeva ulica 3, Domžale, ki ga zastopa zak. zast. Urbančič Tomaž – odvetnik, Ljubljanska
cesta 106, Domžale, zaradi izterjave 895,81 EUR, sklenilo:
Dolžniku Slavoljubu Prokić, Masljeva ulica 3, Domžale, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Tomaž
Urbančič, Ljubljanska cesta 106, Domžale.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 2017
IV P 1007/2015

Os-1931/17

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici
- svétnici Martini Kaše, v pravdni zadevi tožeče stranke
Dritano Hajrizi, Gorkega ulica 26, Maribor, ki jo zastopa
Maja Matjaž, odvetnica v Mariboru, zoper toženo stranko Semrana Rasimi, Ulica Patriotske lige br. 9, Sarajevo,
Bosna in Hercegovina, zaradi razveze zakonske zveze,
na podlagi določil 5. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP; sklenilo:
Toženi stranki se kot začasni zastopnik postavi
odvetnika Davorja Ozmec, Ljubljanska ulica 9, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopila pred
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sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 4. 2017

v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 2. 2017

P 48/2016

D 36/2011

Os-1733/17

Okrajno sodišče v Postojni je v pravdni zadevi tožeče stranke Mirana Čepirlo, Kal 15, Pivka, ki jo zastopa
Odvetniška pisarna Martelanc in Čamber Pavli, d.o.o.,
iz Ljubljane, zoper toženo stranko: 1. Darinka Corinne
Tripsansky, Perrann Drive 2154, Mississauga Ont. 25x
IMI, Kanada, 2. Marija Primc, Perrann Drive 2154, Mississauga Ont. 25x IMI, Kanada, zaradi kasneje najdene
oporoke (vrednost spornega predmeta: 4.500,00 EUR),
izven naroka 13. 3. 2017 sklenilo:
Toženkama: 1. Darinki Corinne Tripsansky in 2. Mariji Primc, se postavi začasni zastopnik odvetnik Miran
Škrinjar, Goriška cesta 25, 6270 Ajdovščina.
Začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice
in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve
in vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
O postavitvi začasnega zastopnika se obvesti Center za socialno delo Postojna.
Ker je začasni zastopnik Darinki Corinne Tripsansky in Mariji Primc postavljen po 5. točki drugega odstavka 82. člena ZPP, bo sodišče na oglasni deski in
spletni strani okrajnega sodišča ter v Uradnem listu RS
objavilo oglas (prvi odstavek 86. člena ZPP).
Okrajno sodišče v Postojni
dne 13. 3. 2017
In 212/2015

Os-2784/16

Okrajno sodišče v Velenju je po okrajni sodnici Nežiki
Klemše Gril v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska
cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku Edu Orter, Šaleška
cesta 16, Velenje, zaradi izterjave 5.455,31 EUR s pp,
22. julija 2016 sklenilo: dolžniku se za začasno zastopnico postavi odvetnica Maja Šerc, Trg mladosti 6, Velenje.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 22. 7. 2016

I D 1848/2015

D 316/2016

Os-1626/17

Zapuščinska zadeva: po pok. Gregorič Boris, sin
Zdenka, roj. 23. 10. 1974, državljan Republike Slovenije, nazadnje stanujoč v Gažonu, Gažon 45B, umrl
28. 5. 2016.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese

Os-1614/17

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Martinu Boštjančiču, umrlem dne
4. 6. 1897, takrat starim 78 let in 6 mesecev, nazadnje
stanujočim na naslovu Repče 8.
Po pokojnem ni znanih podatkov o osebah, ki bi
prišli v poštev kot zakoniti dediči, tudi na oklic neznanim
dedičem se ni javil nihče.
Morebitne upnike po pok. Boštjančič Martinu obveščamo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih
obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami
142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo
v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja
za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2017
II D 2497/2016

Oklici dedičem

Os-1692/17

Fantinič Ivan iz Kopra, Ulica II. prekomorske brigade 34, je dne 9. 3. 1973 umrl in ni zapustil oporoke.
Do dediščine imata pravico Nadia Fantinič in Nevia
Fantinič.
Ker sodišču ni znano nujno prebivališče, naj se priglasita sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Dedinjam je postavljena za začasno zastopnico Bistra Podgornik Tonello, Dekani 209/a, Dekani.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 3. 2017

Os-1841/17

Okrajno sodišče v Ljubljani je v zapuščinski zadevi
pok. Hajro Lucević, sin Zeća Ljucevića, rojen 1. 9. 1949,
umrl 18. 8. 2016, nazadnje stanujoč na naslovu Lepodvorska ulica 28, Ljubljana, državljan Slovenije, dne
22. marca 2017 sklenilo, da se dediču Šaćirju Luceviću
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom
Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasno zastopnico,
odvetnico Tadejo Predan, Pražakova ulica 12, Ljubljana,
ker je navedeni dedič neznanega prebivališča in nima
pooblaščenca.
Začasna zastopnica ima v tem postopku pravice
in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovanega
dediča zastopala od dneva postavitve vse do takrat,
dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen
ZPP, v zvezi s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 2017
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D 639/2016

Os-1787/17

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Almiri Gorkič, hčeri Jožefa, rojeni 13. 11.
1948, z zadnjim stalnim prebivališčem na naslovu Miren
142/C, Miren, državljanki Republike Slovenije, ki je umrla dne 10. 10. 2016.
Za dedovanje bi po zapustnici prišli v poštev dediči
III. dednega reda, in sicer ded in babica po očetovi strani
ter ded in babica po materini strani oziroma njihovi potomci (strici, tete, bratranci, sestrične zapustnice), ki pa
sodišču niso znani.
Zaradi navedenega sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da
se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od
te objave, sicer bo premoženje zapustnice postalo last
Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 3. 2017
D 57/2017

Os-1713/17

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi
po dne 3. 1. 2017 umrlem Antonu Heclu, roj. 24. 12. 1930,
iz Kotarjeve ceste 4, Šentjernej, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani dediči po pokojnem Antonu
Heclu, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za poseben primer Center za socialno delo Novo
mesto, Resslova 7b, Novo mesto, v roku 1 leta od dneva
objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 9. 3. 2017
D 537/2016

Os-1714/17

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po dne 8. 6. 1964 umrlem Antonu Godcu, roj. 17. 1.
1900, iz Gotne vasi 39, Novo mesto, izdaja naslednji
oklic:
Pozivajo se neznani dediči po pokojnem Antonu
Godcu, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri
skrbniku za poseben primer Center za socialno delo
Novo mesto, Resslova 7b, Novo mesto, v roku 1 leta od
dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 9. 3. 2017
D 704/2016
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Os-1716/17

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi
po dne 12. 8. 1946 umrlem Francu Hrenu, roj. 27. 11. 1874,
iz Žvirč 5, Hinje, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani dediči po pokojnem Francu Hrenu, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku
za poseben primer Center za socialno delo Novo mesto,
Resslova 7b, Novo mesto, v roku 1 leta od dneva objave
tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 9. 3. 2017
D 115/2016

Os-1686/17

Pri Okrajnem sodišču v Ormožu je v teku zapuščinski
postopek po pokojnem Tomu Lončarek, rojenem 24. 5.
1934, umrlem 15. 7. 2016, nazadnje stanujočem Osluševci
9, Podgorci, ki se vodi pod opravilno številko D 115/2016
in v katerem je ugotovljeno, da gre za zapuščino brez
dedičev.
Morebitne upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez
dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Morebitne upnike se opozarja, da bo zapuščina brez
dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne
bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine in da Republika Slovenija
ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Morebitni upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in
zapustnikovih obveznostih.
Okrajno sodišče v Ormožu
dne 8. 3. 2017
D 34/2017

Os-1551/17

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po
dne 11. 11. 2016 umrlem Milanu Perko, rojenem 12. 4.
1961, EMŠO: 1204961500409, nazadnje stanujočem Kajuhova ulica 20, Slovenska Bistrica, s tem oklicem sodišče
poziva na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena
Zakona o dedovanju, vse dediče, da se v roku enega leta
od objave tega oklica na oglasni deski in spletni strani sodišča, zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine, na
podlagi Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče o zadevi odločilo na podlagi spisne dokumentacije.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 21. 2. 2017

Os-1715/17

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po dne 4. 9. 1957 umrli Frančiški Hren, roj. 19. 5.
1878, iz Žvirč, 26, Hinje, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani dediči po pokojni Frančiški
Hren, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za poseben primer Center za socialno delo Novo
mesto, Resslova 7b, Novo mesto, v roku 1 leta od dneva
objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 9. 3. 2017

D 87/2016

Os-1638/17

Na Okrajnem sodišču v Trbovljah je v teku zapuščinski postopek po pok. Ravnikar Albertu, roj. 2. 1. 1944,
umrlem dne 2. 2. 2016, nazadnje stanujočem Pot Franca
Pušnika 15, Hrastnik.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Ravnikar Albertu, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Trbovljah v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 1. 3. 2017
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Oklici pogrešanih
N 27/2016

Os-1810/17

Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog predlagateljev Simone Završnik Vrčon in Boruta Vrčona, oba
Dobravlje 35a, Dobravlje, postopek o razglasitvi pogrešane Fani Hrobat, neznanega prebivališča, za mrtvo,
zastopana po skrbniku za poseben primer Mitja Levstek,
Babškova pot 27, Škofljica.
O pogrešani Fani Hrobat razen izvlečka iz akta
o rojstvu in krstu Tržaške škofije, iz katerega izhaja, da
je bil rojena dne 25. 4. 1915 v Trstu (Italija) očetu Frančišku in mami Ani Antler, ter krščena 2. 5. 1915, ter da
se je 21. 8. 1929 preselila v Firence, ne obstaja noben
drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju
in smrti pogrešane Fani Hrobat, naj javijo tukajšnjemu
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer
bo po poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 17. 3. 2017
N 580/2016

Os-1805/17

Okrajno sodišče v Ljubljani vodi na predlog predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljubljana, po državnem pravobranilcu Rajku Kotnik, postopek o razglasitvi za mrtvo
Anno (Ano) Kastelic, roj. 23. 7. 1885, po zadnjih znanih
podatkih nazadnje stanujoča, Fužine 4, Ljubljana-Polje,
ki jo zastopa skrbnik za posebni primer Primož Lampret,
Brodarjev trg 5, Ljubljana.
O pogrešani, razen podatkov, da se je rodila 23. 7.
1885 ter prebivala na Fužinah 4, v Ljubljani-Polje, ni.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju
in smrti pogrešane Anne (Ane) Kastelic, da naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano
razglasilo za mrtvo v skladu z določbami Zakona o nepravdnem postopku.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 3. 2017
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Cvijanović Stefan, Šentjernejska cesta 8, Novo mesto, indeks, št. 23100241, izdala UL, Fakulteta za strojništvo leto izdaje 2010. gny-337772

Drugo preklicujejo
AVTOPREVOZNIŠTVO MAJDE ALEŠ S.P., Poljane pri Mirni Peči 3, Mirna Peč, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu strokovna usposobljenost za odgovorno osebo, št. 800876, izdano na ime Majde Aleš,
izdajatelj Ministrstvo za infrastrukturo, leto izdaje 2010.
gni-337763
BRUS d.o.o., Godovič 154, Godovič, izvod licence,
št. 319595, veljavnost do 18. 12. 2017, izdala GZS.
gng-337765
BRUS d.o.o., Godovič 154, Godovič, izvod licence,
št. 319587, veljavnost do 18. 12. 2017, izdala GZS.
gnf-337766
BRUS d.o.o., Godovič 154, Godovič, izvod licence,
št. 319585, veljavnost do 18. 12. 2017, izdala GZS.
gne-337767
D SPED transport d.o.o., Celovška cesta 228, Ljub
ljana, izvod licence, št. GE007635/06831/007, za vozilo
reg. št. LJ CB-237. gnz-337771
GREGOR ČAMPA S.P., Velike Poljane 21, Ortnek, izvod licence, št. 01914/001, za vozilo Mercedez
Benz, registrska št. LJ BM 552, veljaven do 24. 4. 217.
gno-337782
GREGOR ČAMPA S.P., Velike Poljane 21, Ortnek,
potrdilo za voznika, št. 010914/SŠD56-2-1348/2012, izdano na ime Kruško Ramo, veljavno do 21. 11. 2013,
izdano pri OZS. gnn-337783
KRAJNC BOJAN S.P., Močna 50 A, Pernica, potrdilo za voznika, št. 013463/SŠD31-2-2723/2016, izdano
na ime Milenkov Igor, izdajatelj OZS, veljavnost od 28. 6.
2016 do 2. 8. 2016. gnc-337773
KRAJNC BOJAN S.P., Močna 50 A, Pernica, potrdilo za voznika, št. 013463/AD31-3-1103/2015, izdano na
ime Marič Dragan, izdajatelj OZS, veljavnost od 16. 3.
2015 do 31. 12. 2015. gnw-337774
KRAJNC BOJAN S.P., Močna 50 A, Pernica, potrdilo za voznika, št. 009956/SŠD31-2-1969/2014, izdano

na ime Mahmutovič Rezudin, izdajatelj OZS, veljavnost
od 22. 4. 2014 do 31. 12. 2014. gnv-337775
KRAJNC BOJAN S.P., Močna 50 A, Pernica, potrdilo za voznika, št. 013463/SŠD31-2-4937/2014, izdano na ime Karišik Siniša, izdajatelj OZS, veljavnost od
22. 12. 2014 do 31. 12. 2015. gnu-337776
KRAJNC BOJAN S.P., Močna 50 A, Pernica, potrdilo za voznika, št. 013463/SŠD31-3-3774/2015, izdano
na ime Djunisijevič Milomir, izdajatelj OZS, veljavnost od
16. 10. 2015 do 10. 8. 2016. gnt-337777
KRAJNC BOJAN S.P., Močna 50 A, Pernica, potrdilo za voznika, št. 013463/AD31-3-1603/2015, izdano na
ime Rackov Duško, izdajatelj OZS, veljavnost od 13. 5.
2015 do 9. 3. 2016. gns-337778
KRAJNC BOJAN S.P., Močna 50 A, Pernica, potrdilo za voznika, št. 013463/AD31-2-1734/2016, izdano na
ime Urumovič Željko, izdajatelj OZS, veljavnost od 15. 4.
2016 do 5. 2. 2017. gnr-337779
KRAJNC BOJAN S.P., Močna 50 A, Pernica, potrdilo za voznika, št. 013463/SŠD31-2-2291/2015, izdano
na ime Tasovac Stevo, izdajatelj OZS, veljavnost od
8. 6. 2015 do 7. 7. 2015. gnq-337780
Merc Nace, Visole 164, Slovenska Bistrica, dijaško
izkaznico, izdala Srednja elektro-računalniška šola Maribor, št. 8319506. gnd-337768
MS PLUS D.O.O., Dol 6, Medvode, taxi nalepko, št.
G008284/06225/012, za vozilo Mazda 3, registrska št.
LJ SC-938, veljavno do 23. 8. 2021. gnm-337784
Remec Eva, Ižanska cesta 96, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01012162, izdala Univerza v Ljubljani,
Pedagoška fakulteta. gnb-337770
Rožič Lucija, Lokovica 143c, Šoštanj, študentsko
izkaznico, št. 31080160, izdala Fakulteta za farmacijo.
gnj-337762
Stojan Kos, C. na Lenivec 28F, Sežana, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500016245001, izdal Cetis
Celje.. gnp-337781
TADEJ DOMINIK S.P., Cesta na Srednje 62, Bresternica, certifikat npk, št. 6230.003.4.1.-078-2012-94647, izdan na ime Damjan Škrinjar, izdajatelj Srednja gozdarska
in lesarska šola Postojna, leto izdaje 2012. gnh-337764
TEAMŠPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana,
dovolilnico oznaka 643/11, št. 0831270, 0832335 in
0832337 za Rusijo, izdala GZS. gnl-337785
Zupanič Davorin, Spodnja Hajdina 37a, Hajdina,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za odgovorno
osebo upravljavca prevozov, št. 602380, izdajatelj Ministrstvo za promet, leto izdaje 1997. gnc-337769
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