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Javni razpisi

 Ob-2346/17

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o 
Uradnem listu RS (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) 
izdaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana

popravek
javnega razpisa za podukrep 6.1 Pomoč za zagon 

dejavnosti za mlade kmete za leto 2017
V javnem razpisu za podukrep 6.1 Pomoč za zagon 

dejavnosti za mlade kmete za leto 2017, objavljenem v 
Uradnem listu RS, št. 22/17, se v točki 10.5. drugi od-
stavek spremeni tako, da se glasi:

»Na ovojnici mora biti naveden tudi sklop, na kate-
rega mladi kmet kandidira.«.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 5442-14/2016/23 Ob-2338/17

Sprememba
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino 

in socialne zadeve, Kotnikova 28, Ljub ljana, objavlja 
spremembo javnega razpisa za sofinanciranje projek-
tov socialnih partnerjev, v okviru Operativnega progra-
ma za izvajanje evropske kohezijske politike v obdo-
bju 2014–2020, 11. prednostne osi »Pravna država, 
izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna 
uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti 
socialnih partnerjev«, 11.2 prednostne naložbe »Krepi-
tev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvaja-
jo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega 
učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih za-
dev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za 
spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni rav-
ni«, 11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti 
socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti 
na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«. 
Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih par-
tnerjev, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 23/17 
z dne 5. 5. 2017, se spremeni:

– V podpoglavju 9.5 »Načini določanja višine sofi-
nanciranja in upravičene vrste stroškov« v točki A. »Stro-
ški plač« se prvi, drugi, tretji in četrti odstavek v celoti 
spremenijo in nadomestijo z naslednjim besedilom:

»Stroški plač so namenjeni kritju stroškov plač ter 
drugih povračil v zvezi z delom zaposlenih na projektu. 
V okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirani stroški 
plač in druga povračila stroškov v zvezi z delom v ob-

segu za največ dve zaposlitvi za polni delovni čas na 
posameznem projektu.

Obvezno:
V okviru posameznega projekta morata biti obve-

zno prijavljena:
– ena oseba kot vodja projekta, zaposlen za polni 

oziroma krajši delovni čas, vendar ne manj kot 0.5 za-
poslitve polnega delovnega časa (naloge: vodenje pro-
jekta, koordinacija aktivnosti projekta, nadzor nad izva-
janjem projekta, poročanje in priprava poročil, komu-
nikacija s projektnimi partnerji in sofinancerji projekta, 
izvajanje posameznih vsebin projekta ipd.). Skupni upra-
vičen strošek plače ter drugih povračil v zvezi z delom 
za vodjo projekta za polno zaposlitev na letni ravni lahko 
dosega največ 36.000,00 EUR.

– strokovni delavec/delavka, katerega delo lahko 
opravlja več oseb, ki v skupnem obsegu ne presegajo 
1.5 zaposlitve za polni delovni čas (naloge: priprava 
vsebine in izvajanje posameznih vsebin projekta, ad-
ministrativna dela, vodenje dokumentacije, podajanje 
informacij o projektu ipd.). Skupni upravičen strošek 
plače ter drugih povračil v zvezi z delom posameznega 
strokovnega delavca/delavke za polni delovni čas na le-
tni ravni lahko dosega največ 27.000,00 EUR. V primeru 
zaposlitve v skupnem obsegu 1.5 zaposlitve za polni 
delovni čas skupni upravičeni strošek plače ter drugih 
povračil v zvezi z delom na letni ravni ne sme presegati 
40.500,00 EUR.«

V skladu s tem popravkom se uskladi tudi:
– Razpisna dokumentacija
Spremenjena razpisna dokumentacija je doseglji-

va na spletnem naslovu ministrstva: http://www.mdd-
sz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_
in_javna_narocila/

V ostalem besedilu ostane javni razpis nespreme-
njen in v veljavi.

Ta popravek začne veljati z dnevom objave v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Št. 3310-63/2016/8 Ob-2339/17

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

– Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna 
sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdar-
ske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje 
gozdarskih pro izvodov iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list 
RS, št. 104/15, 32/16, 66/16 in 14/17);
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– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič popravljene s Po-
pravkom Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skla-
du 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, Kohezij-
skem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribi-
štvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 
(UL L št. 200 z dne 26. 7. 2016, str. 140);

– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori 
za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 
2013, str. 487), zadnjič popravljene s Popravkom Ured-
be (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj po-
deželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1698/2005 (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 1);

– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financira-
nju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politi-
ke in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) 
št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) 
št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 
20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Izvedbe-
no uredbo Komisije (EU) 2016/1617 z dne 8. septembra 
2016 o odstopanju glede leta zahtevka 2016 od tretjega 
pododstavka člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s stopnjo pred-
plačil za neposredna plačila in ukrepi za razvoj podeže-
lja, povezanimi s površinami in živalmi, ter od prvega 
pododstavka člena 75(2) navedene uredbe v zvezi z ne-
posrednimi plačili (UL L št. 242 z dne 9. 9. 2016, str. 22);

– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi ne-
katerih prehodnih določb glede podpore za razvoj pode-
želja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj pode-
želja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njiho-
ve razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sve-
ta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) 
št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega par-
lamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865) zadnjič popra-
vljene s popravkom Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 
o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spre-
membi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) 
št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo upo-
rabo v letu 2014 (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2016, str. 12);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, 
pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne ka-
zni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za 
razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 
z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Dele-
girano uredbo Komisije (EU) 2016/1393 z dne 4. maja 
2016 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 640/2014 
o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega par-
lamenta in Sveta glede integriranega administrativnega 
in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev 
plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposre-
dna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno 
skladnost (UL L št. 225 z dne 19. 8. 2016, str. 41);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305 
Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb 
(UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spreme-
njene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1367 
z dne 4. junija 2015 o spremembi Delegirane uredbe 
(EU) št. 807/2014 glede prehodnih določb o programih 
za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 (UL L št. 211, 
z dne 8. 8. 2015, str. 7);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 
z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Ured-
be (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 
z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izved-
beno uredbo Komisije (EU) 2016/669 z dne 28. aprila 
2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 
glede spremembe in vsebine programov razvoja pode-
želja, obveščanja javnosti o teh programih in količnikih 
za pretvorbo v glave velike živine (UL L št. 115, z dne 
29. 4. 2016, str. 33);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 
z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi 
z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, 
ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo 
(UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spreme-
njene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2016/1394 
z dne 16. avgusta 2016 o spremembi Izvedbene uredbe 
Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo Ured-
be (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim 
sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skla-
dnostjo (UL L št. 225 z dne 19. 8. 2016, str. 50);

– Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. juni-
ja 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 Pogod-
be o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 
2014, str. 1);

– Smernicami Evropske unije o državni pomoči 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju 
za obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 201 z dne 1. 7. 
2014, str. 1);

– Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
(UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1);

– Programa razvoja podeželja Republike Sloveni-
je za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim 
sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobri-
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tvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020 zadnjič 
potrjenim z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. de-
cembra 2016 o odobritvi spremembe Programa razvoja 
podeželja za Slovenijo za podporo iz Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj podeželja in spremembi Izvedbe-
nega sklepa C(2015)849 (C2016 8717), in je dostopen 
na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano ter na spletni strani programa razvoja podeže-
lja (http://www.program-podezelja.si);

– Sklepa Evropske komisije št. C(2017) 3381 z dne 
12. maja 2017 o odobritvi spremembe sheme držav-
ne pomoči »Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo 
kmetijskih pro izvodov v nekmetijske pro izvode – velika 
podjetja – PRP 2014–2020«, z identifikacijsko števil-
ko SA.48017 (2017/N) (sprememba sheme SA.44142 
(2016/N)), z veljavnostjo do 31. decembra 2020. Na-
znanilo o prejetju sklepa C(2017) 3381 je objavljeno 
v Uradnem listu RS, št. 26/17;

– Mnenja o skladnosti sheme »de minimis« pomoči 
št. M002-2399253-2016 z dne 27. oktobra 2016 za she-
mo »de minimis« pomoči »Naložbe namenjene učinko-
viti rabi energije in pridobivanju energije iz obnovljivih 
virov« Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje 
državnih pomoči,

objavlja

spremembo 2. javnega razpisa za podukrep 4.2
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma 

razvoj kmetijskih pro izvodov za leto 2016  
za pravne osebe, ki so velika podjetja

V 2. javnem razpisu za podukrep 4.2 Podpora za 
naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih 
pro izvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika 
podjetja (Uradni list RS, št. 79/16 in 9/17) se v tretjem 
poglavju z naslovom »3. UPRAVIČENEC« v 2. točki 
beseda »ter« nadomesti z besedo »ali«.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 4110-12/2017/40 Ob-2340/17

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje na 
podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 
št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO, v na-
daljevanju: ZOF-1), Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list 
RS, št. 80/16, v nadaljevanju ZIPRS1718) in Pravilni-
ka o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni 
list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16, v nadaljevanju: Pravilnik) 
objavlja

javni razpis
za prijavo predlogov investicijskih projektov  
za sofinanciranje investicij na primarni ravni 
zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji  

za leto 2017
I. Predmet razpisa in razpisna področja
Zaradi zagotavljanja enakih pogojev za zadovolje-

vanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi 
cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, 
objavlja Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, raz-
pis za sofinanciranje investicijskih projektov oziroma 
posameznih investicijskih ukrepov na področju primarne 
ravni zdravstvene dejavnosti za leto 2017, pri katerem 
bo na podlagi pogojev, določenih z ZOF-1, ZIPRS1617 
in Pravilnikom, finančno sodelovala Republika Slovenija.

Predmet razpisa je izbira občinskih investicijskih 
projektov – sofinanciranje investicij na primarni ravni 
zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 
2017, ki bodo sofinancirani iz proračuna Ministrstva 
za zdravje ter vključeni v Načrt razvojnih programov za 
čas trajanja izvedbe izbranega investicijskega projekta.

Investicijski projekti na področju primarne zdra-
vstvene dejavnosti (zdravstveni domovi, zdravstvene 
postaje, zdravstvene ambulante), za katere lahko občina 
da vlogo za sofinanciranje po tem razpisu, vključujejo 
naslednje sklope:

1. Nakup terminalov za reševalne postaje za upo-
rabo v nujni medicinski pomoči

2. Nakup terminalov za reševalne postaje za upora-
bo v reševalnih vozilih za nenujne prevoze

3. Nakup avtomatskih zunanjih defibrilatorjev – AED 
z zunanjo omarico

Vlagatelj se lahko prijavi na katerikoli posamezni 
sklop, kombinacijo dveh sklopov ali vse sklope.

II. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev in obdo-
bje za porabo odobrenih sredstev

Okvirna vrednost sredstev za sofinanciranje za 
leto 2017 je 441.583,11 EUR.

Izpolnitev sredstev iz proračuna je vezana na prora-
čunske zmogljivosti v letu 2017. Če pride do spremembe 
proračuna oziroma do proračunskih ukrepov (znižanje 
sredstev na postavki), bodo razpoložljiva sredstva za 
sofinanciranje sorazmerno nižja glede na znižanje na 
proračunski postavki.

III. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Vlogo na podlagi razpisa lahko odda občina ali kon-

zorcij občin, ki v navedenem obdobju načrtujejo nakup 
terminalov za reševalne postaje v zdravstvenem domu, 
zdravstveni postaji ali zdravstveni ambulanti, in/ali na-
kup avtomatskih zunanjih defibrilatorjev in izpolnjujejo 
zakonske pogoje za pridobite dodatnih sredstev do vi-
šine kot jih določa Uredba o metodologiji za določitev 
razvitosti občin (Uradni list RS, št. 96/14).

Vlagatelj je občina ali konzorcij občin, ki se prijavi 
na javni razpis.

Namen razpisa je sofinanciranje nakupa termina-
lov za reševalne postaje za uporabo v nujni medicinski 
pomoči in za uporabo v reševalnih vozilih za nenujne 
prevoze ter sofinanciranje nakupa avtomatskih zunanjih 
defibrilatorjev – AED z zunanjo omarico na področju pri-
marne ravni zdravstvene dejavnosti za leto 2017.

Ministrstvo za zdravje je oktobra 2015 sprejelo nov 
Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list 
RS, št. 81/15 in (93/15 – popr.)), s katerim je reorga-
niziralo sistem nujne medicinske pomoči. Pravilnik na 
pregleden način definira mobilne enote nujne medicin-
ske pomoči, določa smernice reorganizacije tega siste-
ma in definira naloge in organizacijo urgentnih centrov, 
ki so začeli delovati z začetkom leta 2016. Pravilnik 
določa tudi, da bo dispečerska služba zdravstva ko-
ordinirala delovanje ekip nujne medicinske pomoči in 
ekip nenujnih prevozov ter vodila evidenco razpoložljivih 
zmogljivosti izvajalcev službe nujne medicinske pomoči 
(natančneje bo organizacije te službe definirana v po-
sebnem pravilniku). Vzpostavitev dispečerske službe 
zdravstva se načrtuje v letu 2017.

Z namenom učinkovitega delovanja dispečerske 
službe zdravstva je nujno, da so izvajalci službe nujne 
medicinske pomoči opremljeni z ustreznimi radijskimi 
terminali, ki omogočajo uporabo omrežja DMR. Sle-
dnje se v skladu z Sklepom Vlade Republike Slove-
nije, št. 38100-9/2015/4 z dne 8. 10. 2015 nadgrajuje 
za namen vzpostavitve dispečerske službe zdravstva. 
Ko bodo izvajalci službe nujne medicinske pomoči 
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opremljeni z ustreznimi terminali, se bodo lahko vklju-
čili v sistem dispečerske službe zdravstva, s tem pa bo 
dispečerski službi zdravstva omogočeno, da bo lahko 
spremljala dejavnost ekipe omenjene službe na terenu, 
jih učinkovito usmerjala in na kraj nujnega dogodka po-
slala ekipo, ki bo temu dogodku najbližje. Na ta način 
bodo resursi sistema nujne medicinske pomoči optimal-
no uporabljeni.

Ko bodo izvajalci službe nujne medicinske pomoči 
opremljeni z ustrezno opremo, se bodo začeli vključevati 
v dispečerski sistem zdravstva. S tem namenom je v me-
rilih večja teža dana kriteriju opremljenosti z mobilnimi 
terminali, saj je s slednjimi prioritetno treba opremiti mo-
bilne enote nujne medicinske pomoči, kar bo omogočilo 
tudi začetek delovanja dispečerskega sistema zdravstva.

Enote, ki so mobilne enote NMP že opremile s ter-
minali, lahko pristopijo k opremljanju nenujnih reševal-
nih prevozov, saj se v skladu s Pravilnikom o prevozih 
pacientov (Uradni list RS, št. 107/09, 31/10 in 81/15) 
reševalna vozila na poziv dispečerske službe vključujejo 
tudi v sistem NMP.

Nabava AED služi dvema ciljema:
1. Vzpostavitev mreže javno dostopnih AED v oko-

ljih, kjer lokalna enota NMP identificira potrebo zaradi 
daljših dostopnih časov.

2. Opremljanje enot prvih posredovalcev, ki so 
v skladu s Pravilnikom o službi NMP vključujejo v sis-
tem NMP.

Vlogo na podlagi razpisa lahko odda občina ali kon-
zorcij občin, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. Predmet projekta, ki ga prijavlja občina ali kon-
zorcij občin mora biti skladen s predmetom tega jav-
nega razpisa in določili javnega razpisa ter razpisne 
dokumentacije.

Projekt mora imeti v naprej določeno trajanje ter 
določen začetek in konec izvedbe (izpolnitev obrazca 
št. 1).

2. Vlagatelj mora priložiti izjavo iz katere bo razvi-
dno, da bo v primeru dodeljenih sredstev sofinancira-
nja, predmetno investicijo uvrstil v svoj Načrt razvojnih 
programov iz katerega bo razvidno, da ima v celoti za-
gotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Kot 
dokazilo se posreduje dokument o zagotovljenih sred-
stvih za izvedbo projekta (odlok o veljavnem proračunu 
lokalne skupnosti).

3. Vlagatelj mora imeti sklep ustanovitelja (občine) 
o potrditvi investicijskega dokumenta (dokument identifi-
kacije investicijskega projekta izdelan na podlagi Uredbe 
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicij-
ske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list 
RS, št. 60/06 in 54/10). Kot dokazilo je potrebno predlo-
žiti potrjen sklep s strani ustanovitelja.

4. Vlagatelj mora imeti v lasti objekt in/ali v la-
sti/posesti vozila z ustreznim dokazilom. Kot dokazilo se 
posreduje kopija prometnega dovoljenja oziroma drug 
ustrezen dokument iz katerega je razvidno lastništvo ali 
najemništvo (npr. lizing pogodba).

5. Javni zdravstveni zavod, za katerega vlagatelj 
odda vlogo na omenjeni javni razpis, mora imeti zago-
tovljen kader za upravljanje z opremo, katera je predmet 
prijave. Kot dokazilo se posreduje izjava o zagotavljanju 
kadra.

6. Javni zdravstveni zavod, za katerega vlagatelj 
odda vlogo na omenjeni javni razpis – za sklop 1, mora 
biti vključen v mrežo izvajalcev NMP skladno s Prilogo 
1 Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni 
list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.).

7. Javni zdravstveni zavod, za katerega vlagatelj 
odda vlogo na omenjeni javni razpis – za sklop 2, je 

izvajalec nenujnih reševalnih prevozov skladno s Pravil-
nikom o prevozih pacientov (Uradni list RS, št. 107/09, 
31/10 in 81/15) in ima veljavno pogodbo z ZZZS za ta 
namen. Kot dokazilo se posreduje izjava o sklenjeni po-
godbi z ZZZS za izvajanje nenujnih reševalnih prevozov.

Ostale zahteve:
Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo:
– da je seznanjen in da se strinja z vsebino tega 

javnega razpisa za sofinanciranje investicijskih projektov 
oziroma posameznih investicijskih ukrepov na področju 
primarne ravni zdravstvene dejavnosti za leto 2017;

– da bo dokumentacija projekta dostopna MZ, or-
ganu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu 
organu ter drugim nadzornim organom;

– da projekt ni predmet sofinanciranja iz drugih 
sredstev državnega ali EU proračuna;

– da bo upošteval zakonodajo s področja integritete 
in preprečevanja korupcije (Zakon o integriteti in prepre-
čevanju korupcije – Uradni list RS, št. 69/11 – uradno 
prečiščeno besedilo);

– da mora biti pri izvedbi projekta dosledno upo-
števana vsa veljavna zakonodaja ter pravila v Republiki 
Sloveniji;

– da je seznanjen, da je upravičenec dolžan izbrati 
izvajalce za izvedbo projekta v skladu z zakonodajo 
s področja javnega naročanja;

– da bo upošteval minimalne standarde za nakup 
terminalov za reševalne postaje in avtomatskih zuna-
njih defibrilatorjev – AED z zunanjo omarico, določene 
v poglavju 7 razpisne dokumentacije.

IV. Način oddaje vloge, roki in datumi odpiranja vlog
Rok za oddajo vlog je do 16. 6. 2017.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti 

opremljena z obrazcem iz razpisne dokumentacije. Vlo-
ga, ki ne bo vsebovala vseh predpisanih sestavin, kot jih 
zahtevata besedilo iz razpisa in razpisne dokumentacije, 
in ki ne bo pravočasno in v celoti dopolnjena, se bo štela 
za nepopolno in bo zavržena.

Vlagateljice oddajo vlogo ter spremembe in umike 
vloge opremljene z obrazcem iz razpisne dokumenta-
cije. Vlogo oddajo po pošti na naslov: Ministrstvo za 
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljub ljana.

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi 
pogoji in kriteriji razpisa.

V. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog
Vse pravočasne in formalno popolne vloge v skladu 

z navodili iz razpisne dokumentacije ter predmetom raz-
pisa in ki bodo izpolnjevale pogoje za sodelovanje, bo 
ocenila komisija na osnovi zahtev, ki izhajajo iz razpisne 
dokumentacije.

Pri višini dodeljenih sredstev se bo upošteval obseg 
sofinanciranja investicij iz državnega proračuna, ki je izra-
čunan na podlagi koeficienta razvitosti občin za leti 2016 
in 2017 (podatek je dostopen na spletni strani: http://www.
mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Lokalne_
skupnosti/Izra%C4%8Duni/Dolo%C4%8Ditev_ko-
eficientov_razvitosti_ob%C4%8Din/Za_leti_2016_
in_2017/Tabela3-Koeficient_razvitosti_obcin_za_
leti_2016_in_2017.xlsx)

in najvišji zneski za posamezen terminal oziroma defi-
brilator, kot izhaja iz poglavja 3 razpisne dokumentacije.

Predmet sofinanciranja sta lahko največ dva defi-
brilatorja za zunanjo uporabo (vključno z omarico) na 
zdravstveni dom.

VI. Dodatne informacije in obveščanje: vsa vpraša-
nja za preostale informacije in vprašanja v zvezi z raz-
pisno dokumentacijo ali javno objavo, morajo biti zah-
tevana v pisni obliki, na elektronski naslov Ministrstva 
za zdravje gp.mz@gov.si. Odgovori se podajajo v pisni 
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obliki na spletni strani ministrstva v rubriki »Vprašanja 
in odgovori«. Vsi objavljeni odgovori imajo status do-
polnitve razpisne dokumentacije. Vprašanja se smejo 
postavljati do vključno 6. 6. 2017.

VII. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumen-
tacija je na voljo na spletni strani http://www.mz.gov.si.

VIII. Odpiranje vlog in obveščanje o izbiri: odpira-
nje vlog ni javno. Ministrstvo bo vlagateljice o rezultatih 
oziroma izidu razpisa obvestilo najkasneje v roku 30 dni 
od skrajnega roka za odpiranje ponudb.

Ministrstvo za zdravje

Št. 6100-16/2017/6, 6100-17/2017/6 Ob-2308/17

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti s 26. majem 
2017 odpira dva javna razpisa:

– Javni programski razpis za izbor kulturnih progra-
mov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na ob-
močju Občine Kobarid, ki jih bo v letu 2017 sofinanciral 
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 
(razpis Kobarid-PrR-2017),

– Javni programski razpis za izbor kulturnih pro-
gramov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na 
območju Občine Bovec, ki jih bo v letu 2017 sofinanciral 
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 
(razpis Bovec-PrR-2017).

Zbiranje vlog bo potekalo do 26. junija 2017. Besedili 
razpisov, prijavni obrazci in merila bodo objavljeni z dnem 
odprtja razpisov na spletni strani JSKD (www.jskd.si).

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

 Ob-2327/17

Javni razpis
za podporo izvajanju dejavnosti s področja 
spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti  

in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah  
v šolskem letu 2017/2018  

Skrajšano (JR DOŠSŠ 2017/2018)
1. Izvajalec javnega razpisa
Naziv: Javna agencija Republike Slovenije za spod-

bujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij 
in tehnologije

Skrajšan naziv: SPIRIT Slovenija, javna agencija
Sedež: Verovškova ulica 60, 1000 Ljub ljana
2. Pravna podlaga javnega razpisa: Proračun Re-

publike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list 
RS, št. 96/15 in 80/16), Zakon o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list 
RS, št. 96/15), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakon 
o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP -1 (Uradni list 
RS, št. 102/07, 57/12, 82/13 in 17/15), Sklep Vlade Re-
publike Slovenije o ustanovitvi Javne agencije Republike 
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizaci-
je, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, št. 93/15), 
Program dela s finančnim načrtom Javne agencije Repu-
blike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internaciona-
lizacije, tujih investicij in tehnologije za leti 2016 in 2017 (v 
nadaljevanju Program SPIRIT Slovenija), ki ga je sprejel 
Svet agencije na svoji 20. redni seji dne 9. 2. 2016 in h ka-
teremu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
izdalo soglasje dne 23. 2. 2016, št. 302-2/2016/29 ter 
Pogodbe št. SPIRIT- 2016,2017-172410-MO o izvajanju 
in financiranju ukrepov za izobraževanje in usposabljanje 
za podjetništvo ter podjetniškega sodelanja za leti 2016 
in 2017 z dne 15. 4. 2016.

3. Namen in cilj javnega razpisa
Z javnim razpisom želimo na 100 osnovnih in sre-

dnjih šolah podpreti izvajanje dejavnosti na področju 
spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti.

Z javnim razpisom želimo doseči naslednje cilje:
– zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih la-

stnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, 
samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovorno-
sti, samozavest ...,

– oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim 
svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, pod-
jetnosti in podjetništva za družbo,

– spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot druž-
beni kategoriji tudi zato, da se posamezniki odločajo za 
uresničevanje svojih idej in udejanjanja lastnih podjemov,

– zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne 
družbe, kar pomeni vključevanje učencev, staršev, uči-
teljev, podjetij in lokalne skupnosti.

4. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podpora dejavnosti 

s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in 
podjetnosti med srednješolci in osnovnošolci z mentor-
sko podporo in zagotavljanjem boljših pogojev za izva-
janje teh aktivnosti.

Podprli bomo naslednje aktivnosti:
– Izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalno-

stjo in inovativnostjo do podjetnosti;
– Izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvo-

ja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali 
drugih organizacij s strani dijakov,

– Izvajanje obšolskih dejavnosti za dijake.
Prijavljene šole se lahko prijavijo na posamezno 

ali več aktivnosti za eno ali več izvedb zgoraj navede-
nih posameznih aktivnosti z upoštevanjem posebnih 
pogojev za prijavitelje za pridobitev sredstev za vsako 
izvedbo posameznih aktivnostih posebej. V primeru, 
da se posamezne aktivnosti izvedejo z večjim številom 
udeležencev, se lahko za izvedbo aktivnosti prijavi tudi 
več šol, s tem, da mora vsaka šola izpolnjevati posebne 
pogoje za prijavitelje za pridobitev sredstev za vsako 
izvedbo posameznih aktivnostih posebej.

Prijavljene šole morajo v prijavi predstaviti program 
posamezne dejavnosti, terminski načrt, ki bo izkazoval 
obseg dejavnosti, ki je skladen s pogoji, zahtevami in 
obveznostmi za izvedbo posameznih dejavnosti.

Ciljna skupina so dijaki in osnovnošolci, ki so vpisa-
ni v šolskem letu 2017/2018.

5. Pogoji javnega razpisa
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za 

kandidiranje in/ali ne bodo skladne s predmetom in na-
menom javnega razpisa, bodo zavrnjene in jih komisija 
ne bo ocenjevala. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati 
iz celotne vloge.

5.1. Osnovni pogoji za prijavitelje
Prijavitelj mora ob prijavi izpolnjevati naslednje po-

goje:
– prijavitelj je srednja šola, ki je vpisana v seznam 

srednjih šol, objavljenih na spletnih povezavah Ministr-
stva za izobraževanje, znanost in šport: https://krka1.
mss.edus.si/registriweb/Seznam2.aspx?Seznam=3010

– prijavitelj mora zagotoviti izvajanje nalog s strani 
učiteljev, ki izpolnjujejo kadrovske pogoje potrebne za 
izvajanje izobraževalnega procesa v šolah.

5.2. Posebni pogoji za prijavitelje za pridobitev 
sredstev po posameznih aktivnostih

5.2.1. Izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvar-
jalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti

Posebne zahteve:
– aktivnost izvede vsaj ena srednja šola v sode-

lovanju z vsaj eno srednjo ali osnovno šolo, ki je vpi-
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sana v seznam osnovnih šol, objavljenih na spletnih 
povezavah Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Seznam1.
aspx?Seznam=2010,

– prijavitelj v prijavi navede ime zunanjega men-
torja, ki bo sodeloval z učitelji pri izvajanju aktivnosti in 
izpolnjeval vse pogoje za zunanje mentorje,

– v prijavi je izkazan terminski načrt izvajanja aktiv-
nosti in termini sodelovanja zunanjega mentorja v okviru 
izvajanja teh aktivnosti,

– v imenu »konzorcija« prijavo odda srednja šola, ki 
je nosilec konzorcija. Nosilec »konzorcija« s člani »kon-
zorcija« sklene konzorcijsko pogodbo, v kateri opredelijo 
medsebojne odnose pri izvedbi enotedenskega progra-
ma Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti in 
jo ob oddaji prijave priloži k sami prijavi.

V prijavi morajo sodelujoče šole zagotoviti:
– vključitev aktivnosti v Letni delovni načrt za leto 

2017/2018 vseh sodelujočih šol najkasneje 14 dni pred 
začetkom aktivnosti,

– sodelovanje najmanj dveh učiteljev pri izvedbi 
aktivnosti tekom izvajanja aktivnosti,

– prostorske pogoje za skupinsko delo na eni sku-
pni lokaciji skladno s pogoji, ki so potrebni za izvajanje 
izobraževalnega procesa v šolah,

– sodelovanje dijakov oziroma dijakov in osnov-
nošolcev – najmanj 25 do števila navedenega v prijavi,

– izvedbo po metodologiji Z ustvarjalnostjo in ino-
vativnostjo do podjetnosti,

– trajanje aktivnosti najmanj 22 šolskih ur,
– zaključek aktivnosti do najkasneje 14. 11. 2017,
– rezultat aktivnosti v okviru posamezne sodelujo-

če skupine mora biti pripravljen poslovni model canvas 
ali kakšen drug poslovni model s skladnimi vsebinami.

5.2.2. Izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje ra-
zvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij 
ali drugih organizacij s strani dijakov

– posebne zahteve: aktivnost izvede vsaj ena sre-
dnja šola, lahko pa sodeluje več srednjih šol,

– prijava na razpis vsebuje ime zunanjega men-
torja, ki bo sodeloval z učitelji pri izvajanju aktivnosti 
in izpolnjeval vse pogoje za zunanje izvajalce, za isto 
aktivnost v istem času se lahko posamezen mentor na-
vede samo v vlogi ene šole,

– v prijavi določen terminski načrt izvajanja aktivno-
sti in termini sodelovanja zunanjega mentorja v okviru 
izvajanja teh aktivnosti,

– da v primeru prijave več srednjih šol v imenu 
»konzorcija« prijavo odda ena srednja šola, ki je nosil-
ka konzorcija. Nosilec »konzorcija« s člani »konzorcija« 
sklene konzorcijsko pogodbo, v kateri stranke opredelijo 
medsebojne odnose pri izvedbi aktivnosti in jo ob odda-
ji prijave priloži k sami prijavi. V primeru, da bo vsaka 
sodelujoča srednja šola oddala vlogo na razpis za isto 
aktivnost, konzorcijska pogodba ni potrebna.

V prijavi morajo sodelujoče šole zagotoviti:
– sodelovanje najmanj dveh učiteljev pri izvedbi 

prijavljene aktivnosti tekom izvajanja aktivnosti v okviru 
posamezne prijave,

– prostorske pogoje za izvedbo aktivnosti na eni 
skupni lokaciji,

– sodelovanje dijakov – najmanj 25 do števila na-
vedenega v prijavi (število v okviru posamezne prijave),

– izvedbo aktivnosti skladno z metodologi-
jo Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, 
d-school, Lean startup oziroma drugo primerljivo, sve-
tovno priznano metodologijo,

– trajanje aktivnosti z udeleženci najmanj 22 šolskih 
ur tekom vikenda (lahko tudi med tednom),

– zaključek aktivnosti do najkasneje 14. 11. 2017,
– rezultat aktivnosti v okviru posamezne sodelujo-

če skupine mora biti pripravljen poslovni model canvas 
ali kakšen drug poslovni model s skladnimi vsebinami.

5.2.3. Izvajanje obšolskih dejavnosti za dijake s so-
financiranjem stroškov zunanjih izvajalcev

Pogoji:
– prijava vsaj ene srednje šole, sodeluje lahko več 

srednjih šol,
– v primeru prijave več srednjih šol v imenu »kon-

zorcija« prijavo odda ena srednja šola, ki je nosilka kon-
zorcija. Nosilec »konzorcija« s člani »konzorcija« sklene 
konzorcijsko pogodbo, v kateri opredelijo medsebojne 
odnose pri izvedbi aktivnosti in jo ob oddaji prijave priloži 
k sami prijavi,

– ob prijavi prijavitelj navede ime zunanjega men-
torja, ki bo izvajal program obšolske dejavnosti in izpol-
njeval vse pogoje za zunanje mentorje,

– v prijavi določen terminski načrt izvajanja aktiv-
nosti.

V prijavi morajo sodelujoče šole zagotoviti:
– da program obšolskih dejavnosti za dijake vse-

buje:
– Iskanje novih idej/konceptov.
– Oblikovanje poslovnih modelov.
– Izgradnjo prototipov (najosnovnejši sprejemljivi 

produkt).
– Pičanje (predstavitev) poslovnega modela pred 

komisijo.
– Delo v teamu.

– sodelovanje oziroma spremljanje izvajanja aktiv-
nosti vsaj enega učitelja,

– prostorske pogoje za izvedbo aktivnosti na eni 
lokaciji,

– sodelovanje dijakov – najmanj 15 do števila na-
vedenega v prijavi,

– izvedbo skladno z metodologijo Z ustvarjalnostjo 
in inovativnostjo do podjetnosti, d-school, Lean startup 
oziroma drugo primerljivo, svetovno priznano metodo-
logijo,

– da program traja najmanj 50 šolskih ur tekom 
šolskega leta,

– pričetek aktivnosti do najkasneje 14. 10. 2017,
– rezultat aktivnosti v okviru posamezne sodelujo-

če skupine mora biti pripravljen poslovni model canvas, 
lahko pa se uporabi tudi kakšen drug poslovni model 
s skladnimi vsebinami,

– izpolnitev evalvacijskih obrazcev s strani udele-
žencev pred pričetkom in po zaključku izvedbe aktivno-
sti, kot osnovo za analizo programa.

Izvajalec javnega razpisa si pridržuje pravico, da 
lahko kadar koli preveri izpolnjevanje zgoraj navedenih 
pogojev oziroma zahtev in lahko od prijaviteljev kadar 
koli zahteva posredovanje dokazov za navedeno, v ko-
likor niso podatki dostopni v javnih evidencah ali vlogi.

5.3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati zunanji men-
torji

5.3.1. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati zu-
nanji mentorji:

– dosežena vsaj 7. stopnja izobrazbe (http://www.
arhiv.mvzt.gov.si/indexe600.html?id=11789),

– vsaj 5 let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika.
5.3.2. Dodatni pogoji za zunanje mentorje:
Izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev:
– izvedena mentoriranja v okviru celotnega 

start-up vikenda (v obsegu najmanj 22 ur) na vsaj dveh 
“start-up”vikendih” v zadnjih treh letih skladno z meto-
dologijo izvajanja dejavnosti,
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– dvoletne izkušnje na področju izvajanja podje-
tniških programov usposabljanja, usmerjenih v razvoj 
in preverjanje poslovnih idej v izobraževalnih sistemih,

– izvaja podjetniška usposabljanja mladih že vsaj 
2 leti v izobraževalnih okoljih, po metodologiji Z ustvar-
jalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, d-school, Lean 
startup oziroma drugi primerljivi, svetovno priznani me-
todologiji.

6. Merila za ocenjevanje in izbor prijaviteljev
Vse pravočasne in popolne vloge, ki bodo izpolnje-

vale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom 
in predmetom razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev 
sredstev, na podlagi naslednjih meril:

MERILO 
ŠT. 1

Število predvidenih udeležencev
v okviru prijave

TOČKE

1.1 51 ali več udeležencev 25
1.2 27 do vključno 50 udeležencev 15
1.3 26 5

MERILO 
ŠT. 2

Skupno trajanje prijavljenih 
aktivnosti

TOČKE

2.1 90 šolskih ur ali več 20
2.2 Od 67 do vključno 89 šolskih ur 15
2.3 Od 45 do vključno 66 šolskih ur 10
2.4 Od 23 do vključno 44 šolskih ur 5

MERILO 
ŠT. 3

Prijavljeno število aktivnosti po tem 
javnem razpisu

TOČKE

3.1 Prijavljene tri aktivnosti 20
3.2 Prijavljeni dve aktivnosti 10
3.3 Prijavljena ena aktivnost 0

MERILO 
ŠT. 4

Izvajanje podobnih aktivnosti
iz obravnavanega področja

v preteklih letih

TOČKE

4.1 Izvajanje od vključno šolskega
leta 2014/2015

10

4.2 Izvajanje od vključno šolskega
leta 2015/2016

7

4.3 Izvajanje od vključno šolskega
leta 2016/2017

4

MERILO 
ŠT. 5

Preteklo sodelovanje ekip 
sodelujočih šol v prijavi

na eksternih tekmovanjih
na področju ocenjevanja poslovnih 
idej, poslovnih modelov in načrtov

TOČKE

5.1 Pet in več 10
5.2 Od dva do štiri 7
5.3 Vsaj 1 4

MERILA 
ŠT.

Vzpostavljeno sodelovanje
med šolami

TOČKE

6. Dogovorjeno sodelovanje
z najmanj eno osnovno šolo

5

7. Dogovorjeno sodelovanje
z najmanj eno srednjo šolo

5

8. Povezovanje izvedbe prijavljenih 
aktivnosti z drugimi šolami, ki so 

tudi prijavitelji v okviru tega razpisa 
za izvedbo skupnih aktivnosti
z večjim številom udeležencev

5

Najvišje možno število točk je 100 točk.

Prag števila točk, nad katerim bo lahko odobrena 
dodelitev sredstev je 30 točk.

V primeru dveh ali več prijaviteljev z enakim šte-
vilom točk, bo imel prednost tisti, ki bo dosegel višje 
število točk pri merilu št. 3, in nadalje pri merilu št. 1. 
V primeru enakosti dveh ali več prijaviteljev tudi po teh 
merilih, se bodo razpisana sredstva razdelila glede na 
vrstni red prispetja, pri čemer bodo imele prednost tiste 
vloge, ki bodo prispele prej. Vrstni red prispetja vlog 
se ugotavlja na podlagi časa prispetja vlog na naslov 
izvajalca javnega razpisa. V primeru oddaje vlog na 
pošti se upoštevata datum in čas oddaje vloge na pošti 
(datum, ura, minuta poštnega žiga). V primeru, da iz 
podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in ne 
minuta predložitve, se upošteva oddaja ob 23:59 uri. 
V primeru osebne oddaje vloge v vložišču izvajalca 
javnega razpisa, se upoštevajo datum, ura in minuta 
osebne oddaje vloge.

7. Okvirna višina sredstev, ki so na voljo prijavite-
ljem

Skupna višina razpisanih sredstev za financiranje je 
največ 140.000,00 € v proračunskem letu 2017.

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 
172410 – Razvoj podpornega okolja za malo gospo-
darstvo.

8. Obseg in način dodeljevanja sredstev
Z izbranimi prijavitelji bo izvajalec javnega razpisa 

sklenil pogodbo o financiranju projekta. Vzorec pogodbe 
je del razpisne dokumentacije.

Sredstva po tem javnem razpisu bodo prijaviteljem 
dodeljena v višinah določenih v okviru posamezne ak-
tivnosti za katero so kandidirali, in sicer:

– Izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalno-
stjo in inovativnostjo do podjetnosti v višini standardne-
ga obsega stroškov 2.500,00 EUR;

– Izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvo-
ja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali 
drugih organizacij s strani dijakov v višini standardnega 
obsega stroškov 3.500,00 EUR;

– Izvajanje obšolskih dejavnosti za dijake s sofi-
nanciranjem stroškov zunanjih izvajalcev v višini stan-
dardnega obsega stroškov 1.000,00 EUR od začetka 
izvajanja aktivnosti do 14. 11. 2017.

Navedeni standardni obseg stroškov vključuje stro-
ške:

– materiala, ki se ga uporablja pri izvajanju aktiv-
nosti,

– prevozne stroške za udeležence in učitelje,
– zunanjega mentorja, ki izpolnjuje razpisne pogoje,
– literaturo s področja spodbujanja podjetnosti, 

ustvarjalnosti in inovativnosti,
– nastanitev udeležencev v primeru izvajanja vi-

kend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dija-
kov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij 
s strani dijakov,

– pijača in hrana v času trajanja posamezne aktiv-
nosti v okviru izvajanja izvajanja aktivnosti po metodo-
logiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti ali 
izvajanja vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne 
ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih 
organizacij s strani dijakov.

V primeru, da prijaviteljem ne bodo dodeljena vsa 
razpisana sredstva, ostane del sredstev nerazporejen.

V kolikor izvedene aktivnosti niso izvedene v obse-
gu in/ali s predvidenim številom udeležencev, izvajalec 
javnega razpisa zahteva vračilo sorazmernega deleža 
že prejetih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi, od dneva nakazila, do dneva vračila v držav-
ni proračun Republike Slovenije. Sorazmerni delež se 
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izračuna v deležu odstopanj od minimalnih določenih 
vrednosti po posameznih aktivnostih.

V primeru, da upravičenec ne bo opravil vsaj 
70 % predvidenega obsega šolskih ur in vključil vsaj 
70 % od predvidenega števila udeležencev, se pogodba 
razdre in izvajalec javnega razpisa zahteva vračilo vseh 
nakazanih sredstev v realni vrednosti, skupaj z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila, do dneva 
vračila v državni proračun Republike Slovenije.

9. Financiranje: financiranje bo potekalo na osno-
vi metodologije standardnega obsega stroškov za po-
samezne vrste aktivnosti, ki bodo nastale v šolskem 
letu 2017/2018 pri prijaviteljih, ki izpolnjujejo pogoje iz 
točke 5 tega javnega razpisa. Prijavitelji morajo izvesti 
aktivnosti skladno z razpisanimi pogoji.

10. Zahtevki za izplačilo in poročilo
Upravičenec mora izvajalcu javnega razpisa posre-

dovati zahtevek za izplačilo s pripadajočo dokumenta-
cijo najkasneje do 16. 11. 2017 (v nasprotnem primeru 
sredstva za financiranje ne bodo zagotovljena).

K zahtevku je potrebno priložiti obrazec Poročilo 
o izvedenih aktivnostih, dopolnjen s podatki obdobja 
poročanja, liste prisotnosti ter povezavo do galerije slik 
z aktivnosti.

V primeru izvajanja aktivnosti pod točko 5.2.3. je 
potrebno izpolniti Poročilo za obdobje od 1. 9. 2017 do 
14. 11. 2017 in ga priložiti zahtevku za izplačilo, po do-
končanju izvajanja te aktivnosti v letu 2017 pa je potrebno 
ponovno izpolniti Poročilo za celotno obdobje izvajanja 
aktivnosti in najkasneje do 20. 6. 2018 poslati na SPIRIT, 
pri čemer financiranja aktivnosti po 14. 11. 2017 ni zago-
tovljeno s strani SPIRITa v okviru tega javnega razpisa.

11. Obveznosti upravičenca
Upravičenec, s katerim bo sklenjena pogodba, bo 

moral:
1. izvajalcu javnega razpisa in vsem ostalim institu-

cijam in njihovim pooblaščencem za spremljanje porabe 
dodeljenih sredstev in preverjanja doseganja pričakova-
nih rezultatov, omogočiti kontrolo realizacije projekta in 
vpogled v celotno dokumentacijo projekta tudi po izteku 
trajanja pogodbe, skladno s predpisi s tega področja;

2. hraniti vso dokumentacijo v skladu s pravili o hra-
njenju dokumentarnega gradiva;

3. upoštevati pravila glede prepovedi dvojnega fi-
nanciranja, v nasprotnem primeru lahko izvajalec jav-
nega razpisa razdre pogodbo o financiranju in zahteva 
od upravičenca vrnitev že izplačanih sredstev skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila do 
dneva vračila;

4. projekt izvesti skladno z razpisom, razpisno do-
kumentacijo in pogodbo o financiranju;

5. sproti obveščati izvajalca javnega razpisa o vseh 
spremembah, ki bi lahko vplivale na izvedbo aktivnosti 
po tem javnem razpisu;

6. zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo sred-
stev;

7. striktno uporabljati ustrezne označbe izvajal-
ca javnega razpisa in financerja javnega razpisa na 
vseh dokumentih, ki so nastali v zvezi z aktivnostmi, ki 
so predmet financiranja. Prav tako bo upravičenec na 
svoji spletni strani objavil navedbo o izvajalcu in finan-
cerju aktivnosti;

8. zagotoviti vsebine za objavo na spletnih straneh 
SPIRIT Slovenija, javne agencije;

9. posredovati izvajalcu javnega razpisa podatke 
o številu vključenih v posamezno aktivnost, kratke pov-
zetke posameznih izvedenih aktivnosti.

Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis 
seznanja, da bodo podatki o odobrenih in izplačanih 

denarnih sredstvih javno objavljeni. Objavljeni bodo 
osnovni podatki o projektu, v skladu z zakonom, ki ure-
ja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki 
ureja varstvo osebnih podatkov.

12. Rok in način oddaje, odpiranja in dopolnitev 
vlog

12.1. Oddaja vloge
Prijavitelj mora oddati izpolnjeno vlogo v papirnati 

obliki, v originalu in v celoti skladno z navodili in obraz-
ci iz razpisne dokumentacije. Prav tako mora prijavi-
telj predložiti celotno vlogo z vsemi prilogami na elek-
tronskem nosilcu podatkov in v obliki (word, excel), kot 
so nastali (ne skenirano). Posredovani obliki (papirnata 
in elektronska) morata biti enaki. V primeru razlik se 
upošteva papirnata oblika vloge.

Prijavitelj ne sme posegati v predpisane obrazce 
v delu, ki za to ni predviden.

Rok za oddajo vlog je 26. 6. 2017.
Vloga se bo štela za pravočasno, če bo:
1. dostavljena osebno, v sprejemno pisarno izvajal-

ca javnega razpisa, na naslov: SPIRIT Slovenija, javna 
agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub ljana, najka-
sneje na dan za oddajo vlog, v času uradnih ur agencije 
med 9. in 13. uro,

2. prispela po navadni pošti, na naslov izvajalca 
javnega razpisa SPIRIT Slovenija, javna agencija, Ve-
rovškova ulica 60, 1000 Ljub ljana, do izteka roka za 
oddajo vlog,

3. oddana s priporočeno pošiljko po pošti, na naslov 
izvajalca javnega razpisa SPIRIT Slovenija, javna agen-
cija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub ljana, najkasneje na 
dan za oddajo vlog, tj. ob 23.59 uri.

Prijavitelji morajo vlogo oddati v zaprti ovojnici, 
označeni z navedbo »ne odpiraj – vloga na javni razpis 
JR DOŠSŠ 2017/2018« in navedbo prijavitelja ter nje-
govega naslova.

12.2. Odpiranje vlog
Postopek odpiranja vlog se bo začel najkasneje tre-

tji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje 
vlog bo na naslovu izvajalca javnega razpisa, Verovško-
va ulica 60, 1000 Ljub ljana. Odpiranje vlog ne bo javno. 
Odpirajo se samo pravočasno prejete vloge.

Vloge, ki bodo prispele po roku za oddajo vlog, 
bodo s sklepom zavržene in neodprte vrnjene pošiljate-
lju. Vloge, katerih ovojnice ne bodo označene skladno 
z zgoraj podanimi navodili, bodo s sklepom zavržene in 
vrnjene pošiljatelju.

12.3. Dopolnitve in pojasnila vlog
Prijavitelj, ki bo poslal formalno nepopolno vlogo, bo 

najkasneje v 8 dneh po zaključenem odpiranju pozvan 
k dopolnitvi. Prijavitelj, ki bo pozvan k dopolnitvi, mora 
vlogo dopolniti v roku, ki ga določi komisija. Rok za do-
polnitev ne sme biti daljši od 15 dni. Nepopolna vloga, 
ki je prijavitelj v roku ne dopolni, se s sklepom zavrže. 
Dopolnitve so namenjene zagotovitvi manjkajočih podat-
kov ali dokumentov, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev.

Izvajalec javnega razpisa lahko kadarkoli, v času 
od odpiranja do izbire, prijavitelja pozove k pojasnilu in-
formacij iz vloge. Prijavitelj, ki je bil pozvan k pojasnilu, 
mora le-to posredovati v roku 5 delovnih dni od prejema 
poziva. Izvajalec lahko pozove k pojasnilu tudi po ele-
ktronski pošti, na elektronski naslov kontaktne osebe 
prijavitelja. V kolikor prijavitelj pojasnil ne posreduje 
v predvidenem času, bo o pomenu informacije iz vloge 
odločala komisija po prostem preudarku.

Izvajalec javnega razpisa lahko kadarkoli, v času od 
odpiranja do izbire, prijavitelja pozove k posredovanju 
dodatnih dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb 
v vlogi. Prijavitelj, ki je pozvan k posredovanju dokazil, 
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mora le-ta posredovati v roku 8 delovnih dni od preje-
ma poziva. Izvajalec lahko pozove k dopolnitvi tudi po 
elektronski pošti, na elektronski naslov kontaktne osebe 
prijavitelja. V kolikor prijavitelj dokumentov ne posreduje 
v roku, komisija navedb iz vloge ne bo upoštevala.

12.4. Potrjevanje vlog
Formalno popolne vloge bo komisija obravnavala 

skladno z določili tega javnega razpisa. Vloga je formal-
no popolna, če vsebuje vse, skladno z navodili pred-
pisane in izpolnjene, obrazce ter priloge. Na predlog 
komisije, o izboru in dodelitvi sredstev s sklepom odlo-
či predstojnik izvajalca javnega razpisa.

13. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo o rezul-
tatih razpisa obveščeni predvidoma v roku 30 dni od 
datuma odpiranja vlog. Pritožba na sklep ni mogoča. 
V kolikor se prijavitelj s sklepom ne strinja, lahko sproži 
upravni spor. Rezultati razpisa so informacije javnega 
značaja in bodo objavljeni na spletni strani izvajalca 
javnega razpisa.

14. Podpis pogodbe
Izvajalec javnega razpisa bo izbranim prijaviteljem 

posredoval sklep o dodelitvi sredstev in jih hkrati pozval 
k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj na poziv k podpisu 
pogodbe ne odzove v roku 8 dni od dneva prejema po-
ziva, se šteje, da je umaknil vlogo na javni razpis.

Če izvajalec javnega razpisa po izdaji sklepa ugoto-
vi, da upravičenec ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa 
ali da so bila sredstva prijavitelju dodeljena na podlagi 
posredovanih napačnih podatkov ali zamolčanih dejstev, 
pogodba o financiranju z upravičencem ne bo podpisa-
na, sklep o dodelitvi sredstev pa bo razveljavljen. V ko-
likor se to ugotovi po podpisu pogodbe, lahko izvajalec 
javnega razpisa odstopi od pogodbe.

15. Protikorupcijsko določilo
Vsak poizkus prijavitelja, da vpliva na obravnavo 

vlog pri izvajalcu javnega razpisa, bo imel za posledico 
zavrnitev njegove vloge. To velja za poizkuse vplivanja 
na delo in odločitve komisije za dodelitev sredstev.

Enako velja tudi za poizkus vplivanja na delo skrb-
nika pogodbe, v času trajanja pogodbe o financiranju. 
Vsak tak poizkus se lahko, ob ustrezni utemeljitvi tovr-
stnega dejanja, šteje kot razlog za prekinitev pogodbe 
in se zahteva vračilo vseh nakazanih sredstev v realni 
vrednosti, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od 
dneva nakazila, do dneva vračila v državni proračun 
Republike Slovenije.

16. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumen-
tacija je dosegljiva na spletni strani izvajalca javnega 
razpisa http://www.spiritslovenia.si pod rubriko »Javni 
razpisi in naročila«.

17. Dodatne informacije
Odgovorna oseba za izvedbo javnega razpisa je 

Boris Kunilo.
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo iz-

ključno po elektronski pošti, na elektronski naslov: 
mladi@spiritslovenia.si, z navedbo zadeve »Vprašanje 
JR DOŠSŠ 2017/2018«. Vprašanja morajo prispeti naj-
kasneje 5 delovnih dni pred iztekom roka za oddajo 
vloge. Odgovori na vprašanja bodo na spletni strani 
javnega razpisa objavljeni najkasneje 3 delovne dni pred 
iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo 
vprašanje posredovano pravočasno.

SPIRIT Slovenija, javna agencija

Št. 5100-10/2017-1 Ob-2329/17

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republi-
ke Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, na 
podlagi 135. člena Pravilnika o postopkih (so)financira-

nja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskoval-
ne 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: Za-
kon), na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slo-
venije in Vlado Republike Hrvaške o znanstvenem in 
tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS, št. 4/96 – 
MP) in Protokola 15. zasedanja Skupnega odbora za 
znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republi-
ko Slovenijo in Republiko Hrvaško, podpisanega dne 
17. marca 2016 v Zagrebu ter 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, št. 6319-2/2013-34, z dne 23. 3. 2017 in 
št. 6319-2/2013-35, z dne 13. 4. 2017 (v nadaljevanju: 
metodologija) objavlja

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega 

sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko 
Hrvaško v letih 2018–2019

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-
stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljnjem besedilu: agencija).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje med-

sebojnih obiskov slovenskih in hrvaških raziskovalcev, 
ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v 
nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2018–2019 na 
naslednjih prednostnih področjih, in sicer:

– biotehnologija in biomedicina (Frascati – 2.8, 2.9, 
3.3, 3.4, 4.4),

– nanotehnologija (Frascati – 2.10),
– optimizacija procesov in materialov (Frascati – 

2.5, 2.11),
– informatika in telekomunikacije (1.2, 2.2),
– ekologija in varstvo okolja (Frascati – 1.5, 2.7, 

4.1),
– energija in transport (Frascati – 2.2, 2,3, 2.4, 

2.11),
– družboslovje in humanistika (Frascati 5 in 6).
Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega 

razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Hr-
vaška.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne orga-

nizacije in zasebni raziskovalci, ki
1. so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raz-

iskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: evi-
denca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju 
vodi agencija;

2. izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom, Pra-
vilnikom o postopkih in Pravilnikom o kriterijih za ugo-
tavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega 
projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljevanju: Pra-
vilnik o pogojih za vodje) in

3. imajo s strani agencije sofinancirane projek-
te temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odo-
brene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje 
v okvirnih programih Evropske unije na področju raz-
iskav in inovacij), ki zagotavljajo osnovni vir financi-
ranja raziskav.
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4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okre-
piti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko 
Hrvaško, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev 
in število gostovanj hrvaških raziskovalcev v Sloveniji, 
ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na 
razpise okvirnih programov Evropske unije na področju 
raziskav in inovacij.

5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta 

mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega pro-
jekta, 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.

Minimalni kvantitativni vstopni pogoji, ki jih dolo-
ča metodologija, se nanašajo na minimalno oceno iz 
znanstvenih objav (A1) in dokumentiranega sodelovanja 
z drugimi financerji (A3) v zadnjih petih letih ter minimal-
no 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 raz-
pisa.

Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati razisko-
valci obeh držav. Slovenski in hrvaški vodja morata vlo-
žiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata 
pristojni instituciji. Na hrvaški strani je pristojna institucija 
Ministrstvo za znanost in izobraževanje Republike Hr-
vaške. Kontaktna oseba v Republiki Hrvaški je Silvana 
Siebert, e-pošta: silvana.siebert@mzo.hr.

6. Postopek in merila za izbiro prijav za sofinan-
ciranje

Prijave bo obravnavala Strokovna komisija, ki jo 
s sklepom imenuje direktor.

Pri vseh pravočasnih, pravilno označenih in for-
malno 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 vodje niso imeli odobrenih projektov na osnovi 
zadnjih dveh razpisov (2014–2015 in 2016–2017);

c. prednost pri izboru bodo imele prijave, pri katerih 
so aktivno vključeni mlajši raziskovalci. (tj. podiplomski 
študenti) in podoktorandi (pri katerih od njihovega zago-
vora prvega doktorata ni minilo več kot pet let – upošte-
va se leto zagovora doktorata);

č. prednost bodo imele prijave, ki bodo izkazovale 
sodelovanje na prednostnih znanstvenih področjih, ki so 
navedena v 2. točki tega razpisa.

Strokovna komisija sprejme predlog prednostnega 
seznama prijav na podlagi dosežene ocene A1 (drugi 
odstavek 40. in drugi odstavek 138. člena Pravilnika 
o postopkih) tako, da razvrsti prijave v padajočem vr-
stnem redu, ločeno za prijave, ki so in ki niso v skladu 
z razpisnimi pogoji.

Strokovna komisija bo slovenskemu delu Skupnega 
odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med 
Republiko Slovenijo in Republiko (v nadaljevanju: Med-
državna komisija za znanstveno sodelovanje) preda-
la 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 hrvaški strani z istim naslo-
vom in vsebino bilateralnega projekta v prijavni vlogi 
v obeh sodelujočih državah nista ista;

– vodja na slovenski in hrvaški 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 pri-
spele in ocenjene prijave bilateralnih projektov, na podlagi 
pooblastil in na podlagi skupno sprejete odločitve izbere 
projekte ter določi višino sofinanciranja. Na podlagi odlo-
čitve Meddržavne komisije za znanstveno sodelovanje bo 
direktor agencije sprejel sklep o sofinanciranju.

7. Okvirna višina sredstev razpisa in sofinanciranje 
bilateralnih projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpi-
sa za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 znaša okvir-
no 100.000,00 EUR. Agencija bo sofinancirala predvido-
ma do 50 bilateralnih projektov.

Sofinanciranje v letih 2018–2019 je vezano na spre-
jem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter 
na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje 
po predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj eko-

nomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za 
slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki Hrvaški;

– stroške bivanja za gostujoče hrvaške raziskovalce 
ob obiskih v Sloveniji do največ 100 EUR dnevno, ob 
daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1250 EUR 
mesečno;

– dnevnice za gostujoče hrvaške raziskovalce ob 
obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi 
(Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in dru-
gih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni 
list RS, št. 140/06 ter 76/08; v nadaljevanju: uredba)), ki 
v trenutku objave tega razpisa znaša 21,39 EUR.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po za-
ključku obiska. Izbrani prijavitelji hrvaškim raziskoval-
cem izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slove-
nijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za 
čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj krije stroške 
za zdravstveno zavarovanje slovenskim raziskovalcem.

8. Čas izvajanja javnega razpisa: predvideni čas 
izvajanja predmeta razpisa je od 1. januarja 2018 do 
31. decembra 2019.

9. Način, oblika in rok za oddajo prijav
Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki, do-

ločeni v točki 9.1. (elektronska prijava s kvalificiranim 
digitalnim podpisom) ali na način, določen v točki 9.2. 
(v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega pod-
pisa in tiskana prijava).

Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku, 
naslov in povzetek bilateralnega projekta pa še v an-
gleškem jeziku.

9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim pod-
pisom

Prijavo se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga 
ARRS-MS-BI-HR-JR-Prijava/2017 na spletnem portalu 
agencije ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, 
če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (za-
stopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodje 
bilateralnega projekta).

Prijave morajo biti oddane na spletni portal do 
vključno 17. 7. 2017 do 15. ure.

9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega 
podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma poobla-
ščena oseba prijavitelja) oziroma vodja bilateralnega 
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projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni 
in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana 
na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijav-
ne vloge ARRS-MS-BI-HR-JR-Prijava/2017) in v tiskani 
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom 
zastopnika 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 ovojni-
ci z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za 
sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja 
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 
2018 in 2019« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, 
na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub-
ljana.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pra-
vočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije 
eObrazci do vključno 17. 7. 2017 do 15. ure in v tiskani 
obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za razi-
skovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do 
vključno 17. 7. 2017 do 15. ure. Kot pravočasna se šteje 
tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do 
vključno 17. 7. 2017 do 15. ure (upošteva se poštni žig).

9.3. Nepravočasne, nepravilno označene in nepo-
polne prijave

Nepravočasnih in nepravilno označenih ter nepo-
polnih prijav Komisija za odpiranje prijav ne bo obrav-
navala 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 pred-
vidoma 20. 7. 2017 ob 10. uri v prostorih agencije.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prija-
vitelji obveščeni decembra 2017.

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresi-
rani dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis in 
prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa 
v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni 
strani agencije www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi 
z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Marjetici 
Primožič, po tel. 01/400-59-70, vsak delavnik od 9. do 
12. ure, ali po e-pošti: marjetka.primozic@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost  
Republike Slovenije

Št. 1220-0005/2017-202 Ob-2303/17

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2 in naslednji), Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07 in naslednji), Statuta Občine 
Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin 
št. 16/2016) in Letnega programa zdravstvenega in so-
cialnega varstva v Občini Ravne na Koroškem 2017 
objavljamo

javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov  

za dejavnosti medgeneracijskih centrov  
za leto 2017

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Ko-
roškem, Urad za operativne in splošne zadeve, Gačni-
kova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.

2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpi-
sov, navedenih v uvodu.

3. Predmet javnega razpisa: Zbiranje ponudb za so-
financiranje programov za dejavnosti medgeneracijskih 
centrov za leto 2017.

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 svojo dejavnost 
opredeljeno v ustanovitvenih aktih;

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrto-
vanih dejavnosti;

– da imajo izvajalci programov, ki bodo delali z mla-
doletnimi osebami, ustrezna dokazila o nekaznovanosti 
za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (iz de-
vetega poglavja Kazenskega zakonika; Uradni list RS, 
št. 55/08 in naslednji).

Pravico do sofinanciranja programov za dejavnosti 
medgeneracijskih centrov imajo:

– javni zavodi, društva in ustanove, ki so registrira-
ne za opravljanje dejavnosti medgeneracijskih centrov 
v Občini Ravne na Koroškem za občane Občine Ravne 
na Koroškem.

4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spo-

daj navedeno:
Pokrivanje obratovalnih, materialnih in drugih stro-

škov za izvajanje dejavnosti medgeneracijskih centrov
– da so prostori izvajalca za izvajanje programa 

v Občini Ravne na Koroškem – 30 točk
– da so za izvajanje dejavnosti zagotovljeni ustrezni 

kadrovski in materialni pogoji – 20 točk
– dejavnost se kontinuirano izvaja do vključno 

1 leta – 5 točk
nad 5 let – 10 točk
Zagotavljanje sredstev za izvajanje programov in 

dejavnosti medgeneracijskih centrov v Občini Ravne 
na Koroškem:

A: Programi za vse generacije
a) Ciljne skupine uporabnikov centra
– Center vključuje vse generacije iz lokalnega in 

regijskega okolja – 20 točk
– Center vključuje vse generacije zgolj iz lokalnega 

okolja – 10 točk
b) Povprečna vključenost uporabnikov v dejavnosti 

centra
– povprečna vključenost enega uporabnika na me-

sec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra 
od 1 do 2 uri – 5 točk

– povprečna vključenost enega uporabnika na me-
sec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra 
od 3 do 8 ur – 10 točk

– povprečna vključenost enega uporabnika na me-
sec, ko je uporabnik aktivno vključen v dejavnosti centra 
od nad 8 ur – 20 točk

c) Metode dela
– Večina dejavnosti bo potekala v obliki skupinske-

ga dela – 10 točk
– Delo tudi s posamezniki – individualna srečanja, 

ki bodo namenjena psihosocialnemu svetovanju, infor-
miranju, spoznavanju in uvajanju novih sodelavcev – 
prostovoljcev – 10 točk

– Timsko delo – 10 točk
– Redno izvajanje intervizije oziroma supervizije za 

strokovne delavce in laične sodelavce – mentorje posa-
meznih aktivnosti – 10 točk

d) Dejavnosti v centru
– Izobraževalne (usposabljanja za prostovoljsko 

delo, predavanja, debatna srečanja, psihosocialne in 
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kreativne delavnice, pomoč učencem in inštrukcije, ra-
čunalništvo, ročna dela …) – 10 točk

– Rekreativne (razne telesne vadbe, sprehodi in 
pohodi, športne igre …) – 5 točk

– Razvedrilne (praznovanja, organizacija in obisk 
različnih prireditev v občini, obiski v drugih institucijah 
v občini, povezovanje …) – 5 točk

– INFO točka za vse generacije – 20 točk
e) Prostovoljstvo
– V dejavnost centra je vključenih 5 prostovoljcev 

– 5 točk
– V dejavnost centra je vključenih 10 prostovoljcev 

– 10 točk
– V dejavnost centra je vključenih več kot 10 pro-

stovoljcev – 20 točk
B: Posebni programi za ranljive skupine
a) Število vključenih uporabnikov iz ranljivih skupin
– v posebne programe so vključeni od 1 do 5 upo-

rabnikov – 5 točk
– v posebne programe so vključeni od 5 do 15 upo-

rabnikov – 10 točk
– v posebne programe je vključenih več kot 15 upo-

rabnikov – 20 točk
b) Metode dela
– posebni programi bodo zajemali skupinsko delo 

– 10 točk
– Posebni programi bodo zajemali individualno delo 

tudi s posamezniki – individualna srečanja, ki bodo 
namenjena psihosocialnemu svetovanju, informiranju, 
pomoči pri reševanju svojih materialnih in socialnih stisk 
– 20 točk

– Posebni programi bodo vključevali timsko delo 
s sodelovanjem strokovnjakov iz področja psihosocial-
nega dela – 30 točk

– Redno izvajanje intervizije oziroma supervizije za 
strokovne delavce in laične sodelavce – mentorje posa-
meznih aktivnosti – 10 točk

c) Sodelovanje in mreženje z lokalnimi organizaci-
jami in institucijami

– Center pri izvajanju posebnih programov ne so-
deluje z lokalnimi organizacijami in institucijami – 0 točk

– Center pri izvajanju posebnih programov sodeluje 
z eno organizacijo ali institucijo – 5 točk

– Center pri izvajanju posebnih programov sodeluje 
z več organizacijami ali institucijami – 10 točk

5. Okvirna višina sredstev za izvajanje programov 
in dejavnosti:

A programi: 7.000 €
B programi: 5.000 €
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na 

podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in na-
kazana v enkratnem znesku do konca meseca junija 
2017. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 
31. 12. 2017.

7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predlo-
žene do vključno petka, 9. 6. 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 dejavnosti medgeneracij-
skih centrov – 2017«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s pri-
poročeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine 
Ravne na Koroškem.

Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov 
prijavitelja.

8. Odpiranje ponudb bo ponedeljek, 12. 6. 2017, 
v pisarni Urada za operativne in splošne zadeve, Gač-
nikova pot 5, Ravne na Koroškem.

9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni preje-
mniki 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, 26. 5. 2017.

11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o so-
financiranju programov.

12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo 
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.

Podrobne informacije dobite na Uradu za operativ-
ne in splošne zadeve pri Darji Čepin, višji svetovalki III, 
tel. 02/82-16-022 ali GSM 031/384-137.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 1220-0004/2017-202 Ob-2304/17

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 Ko-
roškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/2016) in 
Letnega programa zdravstvenega in socialnega varstva 
v Občini Ravne na Koroškem 2017 objavljamo

javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje programov  

za dejavnosti preprečevanje nasilja v družini  
v Občini Ravne na Koroškem za leto 2017

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Ko-
roškem, Urad za operativne in splošne zadeve, Gačni-
kova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.

2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpi-
sov, navedenih v uvodu.

3. Predmet javnega razpisa: Zbiranje ponudb za 
sofinanciranje programov za dejavnosti preprečevanje 
nasilja v družini za leto 2017.

4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci 
programov in projektov:

– da imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini 
Ravne na Koroškem, ali imajo njihov program dejavno-
sti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine 
Ravne na Koroškem;

– da so vpisani v register in imajo dejavnost izobra-
ževanja in vzgoje, socialnega varstva ali zdravstvenega 
varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih;

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrto-
vanih dejavnosti;

– da imajo izvajalci programov, ki bodo delali z mla-
doletnimi osebami, ustrezna dokazila o nekaznovanosti 
za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (iz de-
vetega poglavja Kazenskega zakonika; Uradni list RS, 
št. 55/08 in naslednji).

Pravico do sofinanciranja programov za dejavnosti 
preprečevanja nasilja v družini imajo:

– javni zavodi, društva in ustanove, ki so registrira-
ne za opravljanje dejavnosti za vzgojo in izobraževanje, 
socialno varstvo, zdravstveno varstvo, za izvajanje ak-
tivnosti preprečevanja nasilja v družini, ki izvajajo pro-
grame v Občini Ravne na Koroškem za občane Občine 
Ravne na Koroškem,

ki izvajajo:
– preventivne delavnice, srečanja, okrogle mize, 

delavnice za osveščanje, šolo za starše, razna preda-
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vanja (za vse generacije) za dejavnosti preprečevanja 
nasilja.

4.1. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spo-

daj navedeno:
Splošni pogoji:
– da bodo aktivnosti izvajalca za izvajanje progra-

ma potekale v prostorih v Občini Ravne na Koroškem 
– 30 točk

– da so programi izvajalca usmerjeni izključno ak-
tivnostim preprečevanja nasilja v družini – 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 nasilja v družini v Občini Ravne na 
Koroškem:

– Izvajanje preventivnih delavnic, srečanj, preda-
vanj, okroglih miz z namenom osveščanja občanov 
o problematiki nasilja v družini, posledicah, ukrepih in 
rešitvah kako iz teh težkih situacij (vseh generacij) – 
30 točk

– Vključenost različnih oblik učenja (delavnice za 
osveščanje in strokovno izpopolnjevanje staršev, ki se 
želijo učiti in odraščati skupaj z svojim otrokom, spozna-
vati problemske situacije) – 30 točk

– Vključenost učenja v skupini (pomoč staršem pri 
premagovanju razvojnih kriz in težav pri njihovem otro-
ku, vzgoja brez nasilja, odnosi brez nasilja, partnerstvo 
med starši, vrtcem in šolo – sodelujoč in zaupen od-
nos …) – 30 točk

– Izvedba šole za starše (organizacija srečanj 
in predavanj z različnimi strokovnjaki iz področja pre-
prečevanja nasilja v družini) – 30 točk

– Vključevanje raznih instrumentov za osveščanje 
ljudi o problematiki nasilja (informativne zloženke, razne 
akcije osveščanja, drug informativni material) – 15 točk.

5. Okvirna višina sredstev: 2.500 EUR.
6. Sredstva bodo s strani naročnika dodeljena na 

podlagi sklenjenih pogodb s prejemniki sredstev in na-
kazana v enkratnem znesku do konca meseca julija 
2017. Prejemniki sredstev morajo sredstva porabiti do 
31. 12. 2017.

7. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti predlo-
žene do vključno petka, 9. 6. 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 nasilja 
v družini – 2017«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s pri-
poročeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine 
Ravne na Koroškem.

Na hrbtni strani mora biti napisan točen naslov 
prijavitelja.

8. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 12. 6. 2017, 
v pisarni Urada za operativne in splošne zadeve, Gač-
nikova pot 5, Ravne na Koroškem.

9. O izidu javnega razpisa bodo potencialni preje-
mniki 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, 26. 5. 2017.

11. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o so-
financiranju programov.

12. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo 
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali.

Podrobne informacije dobite na Uradu za operativ-
ne in splošne zadeve pri Darji Čepin, višji svetovalki III, 
tel. 02/82-16-022 ali GSM 031/384-137.

Občina Ravne na Koroškem

 Ob-2307/17

Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 
Zagorje ob Savi, na podlagi Odloka o proračunu Občine 
Zagorje ob Savi za leto 2017 (Uradni list RS, št. 83/16) 
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – 
ZIPRS, 61/08, 99/09 – ZIPRS, 3/13), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje organizacije in izvedbe javnih 
prireditev ob občinskem prazniku v letu 2017
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organi-

zacije in izvedbe naslednjih javnih prireditev:
– 13. tek in pohod po Zagorski dolini, datum prire-

ditve 5. 8. 2017
– Kolesarski vzpon na Zasavsko Sveto goro, datum 

prireditve 5. 8. 2017
– Spominska slovesnost ustanovitve Revirske par-

tizanske čete na Čemšeniški planini, datum prireditve 
30. 7. 2017

– Perkmandelc vabi v svojo deželo, datum priredi-
tve 26. 8. 2017

– Mlada zagorska noč, datum prireditve 29. 7. 2017 
in Turnir v ulični košarki 3na3, datum prireditve 5. 8. 
2017

– 2. pohod po rudarski pohodni in učni poti, datum 
prireditve 9. 9. 2017

– Memorial Aleša Pociecha, 12. pokal Zagorske 
doline v startu sankanja, datum prireditve 25. 8. 2017 
in 26. 8. 2017

– 16. Pozničev memorial in 50. letnica kluba, datum 
prireditve 3. 9. 2017

– Valvasorjev dan, datum prireditve 2. 9. 2017
– XII. Zasavski konjeniški dan in VII. Western med-

narodni turnir, datum prireditve 13. 8. 2017
– Ribiško tekmovanje za pokal občine Zagorje ob 

Savi, datum prireditve 13. 8. 2017.
Izvedba razpisanih prireditev obsega organizacijsko 

tehnični del in programski del, obseg posamezne prire-
ditve je razviden iz razpisne dokumentacije.

II. Pogoji in merila
Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik za-

gotoviti za vsako posamezno prireditev, so opredeljeni 
v razpisni dokumentaciji.

Ponudba mora vsebovati vse podatke, dokazila 
in priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter mora 
biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne doku-
mentacije (OBR-2, OBR-3 in OBR-4). Če se ponudnik 
prijavlja na več razpisanih prireditev, potem za vsako 
posebej izpolni prijavni obrazec OBR-2. Ponudniki so 
lahko fizične in pravne osebe, ki so registrirane in 
imajo ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki 
je predmet razpisa.

Ponudniki morajo ponuditi celotno organizacijo in 
izvedbo posamezne razpisane prireditve. Ponudbe, ki 
bodo vsebovale zgolj izvedbo organizacijsko tehničnega 
ali le izvedbo programskega dela bodo izločene.
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Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne doku-
mentacije, bodo pri izbiri ponudbe uporabljena nasle-
dnja merila:

– večji delež lastnih oziroma sponzorskih sred-
stev,

– program ponujene prireditve, ki v celoti izpol-
njuje pričakovanja občine, upoštevaje pogoje iz raz-
pisne dokumentacije in mnenje strokovne komisije,

– izkušnje pri organizaciji vsebinsko in po obsegu 
podobnih prireditev.

Po zaključku prireditve poda izvajalec končno 
finančno in vsebinsko poročilo s priloženimi dokazili 
– računi.

III. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za 

sofinanciranje razpisanih prireditev, znaša skupno 
24.360,00 EUR z vključenim DDV oziroma za posa-
mezne prireditve:

– Za prireditev 13. tek in pohod po Zagorski dolini 
7.060,00 EUR z vključenim DDV;

– Za prireditev Kolesarski vzpon na Zasavsko 
Sveto goro 4.200,00 EUR z vključenim DDV;

– Za prireditev Spominska slovesnost ustanovi-
tve Revirske partizanske čete na Čemšeniški planini 
4.000,00 EUR z vključenim DDV;

– Za prireditev Perkmandelc vabi v svojo deželo 
2.500,00 EUR z vključenim DDV;

– Za prireditev Mlada zagorska noč in Turnir 
v ulični košarki 3na3 800,00 EUR z vključenim DDV;

– Za prireditev 2. pohod po rudarski pohodni in 
učni poti 500,00 EUR z vključenim DDV;

– Za prireditev Memorial Aleša Pociecha, 12. po-
kal Zagorske doline v startu sankanja 800,00 EUR 
z vključenim DDV;

– Za prireditev 16. Pozničev memorial in 50. letni-
ca kluba 380,00 EUR z vključenim DDV;

– Za prireditev Valvasorjev dan 2.500,00 EUR 
z vključenim DDV;

– Za prireditev XII. Zasavski konjeniški dan in 
VII. Western mednarodni turnir 720,00 EUR z vklju-
čenim DDV;

– Za prireditev Ribiško tekmovanje za pokal ob-
čine Zagorje ob Savi 900,00 EUR z vključenim DDV.

Na osnovi pogojev in meril bo Občina Zagorje 
ob Savi sofinancirala prireditve v višini razpisanih 
sredstev. Ponudniki morajo imeti finančno konstruk-
cijo zaprto, saj občina ne bo prevzemala nobenih 
dodatnih stroškov prireditev. Pogodbeno dogovorjen 
znesek sofinanciranja posamezne prireditve (največ 
do razpisane višine sredstev) bo izvajalcu posamezne 
prireditve zagotovljen v dveh delih, in sicer:

– prvi del v višini 80 % sredstev 10 dni pred pri-
reditvijo;

– drugi del v višini 20 % sredstev pa po izvedbi 
prireditve, in sicer v roku 30 dni po prejemu končnega 
vsebinskega in finančnega poročila.

Poleg višine razpisanih sredstev sofinanciranja 
prireditve Občina Zagorje ob Savi zagotavlja:

– brezplačno uporabo prostora za izvedbo pri-
reditve,

– plačilo priklopa, odklopa in porabe električne 
energije brez priključnih omaric,

– oglaševanje prireditev ob občinskem prazniku 
v medijih in drugo reklamiranje.

IV. Rok za predložitev ponudb
Rok za oddajo ponudb je 23. 6. 2017 do 12. ure. 

Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno ozna-
čene vloge. Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo 
prispele oziroma bodo vročene do navedenega datu-

ma in ure na naslov naročnika. Nepravilno označene 
in prepozno prispele vloge bodo zavržene.

Ponudbe morajo biti izdelane izključno na obraz-
cih iz razpisne dokumentacije ter predložene v zaprti 
ovojnici, na kateri mora biti naslov naročnika z vidno 
oznako »Ne odpiraj – Ponudba na javni razpis – Pri-
reditve ob občinskem prazniku 2017«, na hrbtni strani 
ovojnice pa mora ponudnik navesti svoj naziv/ime in 
sedež/naslov.

Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, bo vse 
prispele prijave odprla in obravnavala 23. 6. 2017. 
Odpiranje ne bo javno.

V. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni naj-
kasneje v 8 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o izbiri 
prijave in dodelitvi sredstev na podlagi mnenja komi-
sije izda občinska uprava, o morebitnih pritožbah pa 
odloča župan.

VI. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne in-
formacije

Razpisna dokumentacija je zainteresiranim ponu-
dnikom na voljo v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob 
Savi (I. nadstropje), vse dodatne informacije pa vsak 
delovni dan na tel. 03/56-55-725 Nataša Jerman Rajh.

S predložitvijo prijave se šteje, da se ponudnik 
strinja in sprejema vse pogoje in merila javnega raz-
pisa.

Občina Zagorje ob Savi

 Ob-2333/17

Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladin-
skem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Pravilnika 
o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem 
sektorju (Uradni list RS, št. 47/11), 219. člena Pravil-
nika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Statuta Mestne občine 
Maribor (MUV, št. 10/11 in 8/14) Mestna občina Ma-
ribor objavlja

najavo javnega razpisa
za sofinanciranje mladinskih dejavnosti  
v Mestni občini Maribor za leto 2017 –  

manjši in večji projekti  
(skrajšano: JRSMD-2017)

Predmet javnega razpisa so mladinske dejavnosti 
– projekti v MOM z namenom dviga kompetentnosti 
mladih, še posebej mladih z manj priložnostmi.

Razpis se nanaša na financiranje manjših in ve-
čjih projektov. Manjši projekt je projekt, katerega sku-
pna vrednost ne presega 1.000,00 EUR. Večji pro-
jekt je projekt, katerega skupna vrednost znaša od 
1.000,00 do največ 5.000,00 EUR.

Na osnovi predlogov projektov, v skladu z razpi-
snimi merili, bo MOM dodelila finančna sredstva za 
sofinanciranje projektov mladinskih dejavnosti.

Prednostna področja, ki jih razpis pokriva, so 
določena z lokalnimi in nacionalnimi strateškimi do-
kumenti:

– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje 
kompetenc mladih,

– politična participacija mladih na lokalni in nacio-
nalni ravni ter vpliv na odločanje o za njih pomembnih 
javnih politikah,

– dostop mladih do trga delovne sile in razvoj 
podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti mladih,

– skrb za mlade z manj priložnostmi, pri katerih 
se prepletajo različne prikrajšanosti (npr. materialna 
oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stano-
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vanjska), in ki so pri dostopu do pomembnih virov 
pogosto v izrazito neugodnem položaju (npr. različne 
skupine invalidov, iskalci zaposlitve, pripadniki drugih 
etničnih skupin idr.),

– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko 
sodelovanje mladih,

– socialne vključenosti in zagotavljanja enakih mo-
žnosti med spoloma ter preprečevanja diskriminacije in

– zdravega načina življenja in preprečevanja različ-
nih oblik odvisnosti mladih.

Predvidena višina sredstev, ki je namenjena sofi-
nanciranju izbranih mladinskih projektov, znaša na letni 
ravni 25.000,00 EUR.

Razpis se prične 26. 5. 2017 in se zaključi 27. 6. 
2017.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva tudi na spletni strani 
MOM: www.maribor.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko 
zainteresirani dobijo na Uradu za kulturo in mladino 
MOM, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, pri dr. Martini 
Rauter in dr. Domnu Kovačiču osebno ali po telefonu 
(ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, sreda od 
8. do 17. ure in petek od 8. do 13. ure) ali e-pošti:

– tel. 02/22-01-678 ali 02/22-01-473
– martina.rauter@maribor.si; domen.kovacic@ma-

ribor.si.
Mestna občina Maribor
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Razpisi delovnih mest

 Ob-2305/17

Svet zavoda Osnovne šole Dutovlje, Dutovlje 135, 
6221 Dutovlje, na podlagi drugega odstavka 58. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 

ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – 
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: 
U-l-269/12-24, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.).

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Predviden začetek dela bo v času med 1. 8. in 1. 9. 
2017. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 
polni delovni čas.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 
5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba 
o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi 
razpisa na naslov Svet zavoda Osnovne šole Dutovlje, 
Dutovlje 135, 6221 Dutovlje, z oznako »Prijava na razpis 
za ravnatelja/-ico«.

Prijava bo upoštevana kot pravočasna, če bo s pri-
poročeno pošiljko oddana na pošto zadnji dan roka.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
šole za mandatno obdobje in kratek življenjepis z dose-
danjimi delovnimi izkušnjami.

Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo o imeno-
vanju v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Dutovlje

 Ob-2309/17

Izdajatelj Svet Šolskega centra za pošto, ekono-
mijo in telekomunikacije Ljub ljana razpisuje na podlagi 
58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 in spremembe) 
delovno mesto

direktorja m/ž
Šolskega centra za pošto, ekonomijo  

in telekomunikacije Ljub ljana
Pogoji za imenovanje direktorja so določeni v 55. čle-

nu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja, kot je: – izobrazba, pridobljena po študijskih progra-
mih 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, si ga mora pridobiti 
najkasneje v enem letu po začetku mandata.

Kandidat mora k prijavi na razpis priložiti dokazila 
o izpolnjevanju pogojev za direktorja (dokazilo o pri-
dobljeni izobrazbi, o delovnih izkušnjah, ravnateljskem 
izpitu), potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo sodišča, 
s katerim izkaže, da ni v kazenskem postopku ter pro-
gram vodenja zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan z 19. 11. 2017 za 
dobo 5 let.

Rok za prijavo na razpis je 10 dni od objave raz-
pisa na naslov: Svet ŠC PET, Celjska ulica 16, 1000 
Ljub ljana, s pripisom »Za razpis direktorja/direktorico 
ŠC PET«.

Kandidati/ke bodo o izidu razpisa obveščeni/e v za-
konitem roku.

Svet zavoda Šolskega centra za pošto,  
ekonomijo in telekomunikacije Ljub ljana

 Ob-2316/17

Svet Šolskega centra Velenje razpisuje na podlagi 
58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, 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 izo-
brazbe, 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 pri-
dobljeni izobrazbi, o delovnih izkušnjah, ravnateljskem 
izpitu), potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo sodišča, 
s katerim izkaže, da ni v kazenskem postopku ter pro-
gram vodenja zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan s 1. 10. 2017 za 
dobo 5 let.

Rok za prijavo na razpis je 8 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 8 dneh po imenovanju direktorja.

Svet Šolskega centra Velenje

Št. 0141-12/2017 Ob-2317/17

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javne-
ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), 
35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in tretjega od-
stavka 8. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda 
Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljub ljana 
(Uradni list RS, št. 56/03, 98/08, 2/09 in 37/10) Ministrstvo 
za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto
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ravnatelja
javnega zavoda Slovensko narodno gledališče 

Opera in balet Ljub ljana
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, 

ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih de-

lovnih mestih in poznavanje področja dejavnosti zavoda;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje najmanj enega svetovnega jezika na viš-

ji ravni in znanje najmanj enega svetovnega jezika na 
osnovni ravni;

– sposobnost za organiziranje in vodenje.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki rav-

ni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo 
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko šti-
riletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih 
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo 
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževal-
ne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja 
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem pro-
gramu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem 
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, 
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem 
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno 
štiriletno šolo.

Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovne-
ga jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom 
o aktivnem znanju tujega jezika ali s potrdilom, da se je 
kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe 
– osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v ka-
teri je to materni jezik) ali s potrdilom, da je kandidat 
dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru študija tujega 
jezika ali s potrdilom, da je kandidat 6 mesecev ali več 
opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem 
jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega jezika na 
dodiplomskem študiju.

Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetov-
nega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobra-
ževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega 
jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali 
dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izo-
braževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, 
da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika uspešno za-
ključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje 
znanje svetovnega jezika.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane iz-

obrazbe, iz katere morajo biti razvidna vrsta študijskega 
programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija 
(diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba prido-
bljena;

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno iz-
polnjevanje naslednjih pogojev:

1. zahtevane delovne izkušnje na vodilnih delovnih 
mestih,

2. poznavanje področja dejavnosti zavoda,
3. sposobnost za organiziranje in vodenje
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma 

druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat 
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela 
ter opis dela);

– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja 
slovenskega jezika;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraže-
vanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo 
znanje pridobljeno;

– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika 
na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izo-
braževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je 
bilo znanje pridobljeno.

Minister, pristojen za kulturo, bo izbranega kandida-
ta, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta 
javnega zavoda, imenoval za ravnatelja javnega zavoda 
Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljub ljana 
za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo 
o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta javne-
ga zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet 
Ljub ljana.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripi-
som »Javni razpis – SNG Opera in balet Ljub ljana« v ena-
indvajsetih dneh po objavi javnega razpisa na naslov: 
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana ali na 
elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi 
z javnim razpisom, je Tjaša Cvetkovič, tel. 01/369-58-77.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske 
in moške.

Ministrstvo za kulturo

Št. 0141-10/2017/1 Ob-2318/17

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javne-
ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 
111/13 in 68/16), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 
tretjega odstavka 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega 
zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor (Uradni list 
RS, št. 46/03, 68/03, 98/08 in 59/10) Ministrstvo za kulturo 
objavlja javni razpis za delovno mesto

direktorja
javnega zavoda Slovensko narodno  

gledališče Maribor
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, 

ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– visokošolska izobrazba prve ali druge stopnje ali 

druga izobrazba, ki v skladu s predpisi ustreza tej izo-
brazbi;

– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih de-
lovnih mestih in poznavanje področja dejavnosti zavoda;

– aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni;
– znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni 

in znanje najmanj enega tujega jezika na osnovni ravni;
– sposobnost za organiziranje in vodenje.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni 

se šteje, če je kandidat zahtevano izobrazbo dosegel na 
slovenski šoli ali končal vsaj slovensko štiriletno srednjo 
šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih 
šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim 
potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove 
o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine 
po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne 
stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko 
raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opra-
vil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko 
gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.

Za višjo raven znanja svetovnega jezika se šteje 
potrdilo o aktivnem znanju jezika ali dokazilo, da se je 
kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe 
– osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri 
je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe 



Stran 1352 / Št. 26 / 26. 5. 2017 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 me-
secev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tu-
jini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega 
jezika na dodiplomskem študiju.

Za osnovno raven znanja svetovnega jezika se 
šteje potrdilo o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni iz-
obraževalni instituciji (šola tujega jezika), potrdilo o ude-
ležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilo o uspešno 
zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja 
izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraže-
vanje iz svetovnega jezika uspešno zaključeno oziroma 
drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje znanje svetovnega 
jezika.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane iz-

obrazbe, iz katere morajo biti razvidna vrsta študijskega 
programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija 
(diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba prido-
bljena;

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno iz-
polnjevanje naslednjih pogojev:

1. zahtevane delovne izkušnje na vodilnih delovnih 
mestih,

2. poznavanje področja dejavnosti zavoda,
3. sposobnost za organiziranje in vodenje
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma 

druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat 
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela 
ter opis dela);

– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja 
slovenskega jezika;

– izjavo o znanju dveh svetovnih jezikov, od tega 
vsaj enega na višji ravni, drugega pa na osnovni ravni, iz 
katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraže-
valna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno.

Minister za kulturo bo izbranega kandidata, po pred-
hodnem mnenju sveta javnega zavoda, strokovnega sve-
ta in pristojnega organa lokalne skupnosti, kjer je sedež 
zavoda, imenoval za direktorja javnega zavoda za obdo-
bje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o za-
poslitvi za določen čas s predsednikom sveta javnega 
zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pri-
pisom »Javni razpis – direktor – SNG Maribor« v ena-
indvajsetih dneh po objavi javnega razpisa na naslov: 
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana ali na 
elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij 
v zvezi z javnim razpisom, je Marjana Cvenkel Lesjak, 
tel. 01/369-59-99.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske 
in moške.

Ministrstvo za kulturo

Su KS 53/2017-2 Ob-2324/17

Vrhovno sodišče Republike Slovenije na podlagi 
prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi raz-
pisuje

1 prosto mesto višjega sodnika
na Višjem sodišču v Kopru na oddelku  

za civilno sodstvo
Razpisni pogoji:
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje za izvo-

litev 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 na-
vedenega zakona.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-

didata,
– 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 po-
stopku, 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/euro-
pass/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 izvo-
litev 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 Vrhov-
no sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za so-
dniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, poda-
tek 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, doka-
zila in podatke, ki so določeni v tem razpisu in v obrazcu 
sodnega sveta, predloži v enem izvodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski na-
slov kandidata.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljub ljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije
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 Ob-2310/17

Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva ul. 2, Ljub-
ljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Uradni 
list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07, 
45/08 in 91/13) določa in objavlja datum nastopa po-
slovanja notarja: 1. 6. 2017 prične s poslovanjem notar 
Janez Klemenc v Novem mestu, Prešernov trg 8.

Notarska zbornica Slovenije

Št. 303-19/2017 Ob-2328/17

Povabilo
k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij 

Prednostne naložbe 6.3, Specifični cilj 1: 
Učinkovita raba prostora na urbanih območjih  

v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske 
politike za obdobje 2014–2020«, 6. prednostne osi 

»Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, 
tematskega cilja »Ohranjanje in varstvo okolja  

ter spodbujanje učinkovite rabe virov«, prednostne 
naložbe 6.3 »Ukrepi za izboljšanje urbanega 

okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo 
degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih 

poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti 
zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa«, 

Specifični cilj 1: »Učinkovita raba prostora  
na urbanih območjih«

1. Splošne informacije
Posredniški organ (PO) za izvedbo 1. faze izbora 

operacij za sofinanciranje v okviru izvajanja prednostne 
naložbe PN 6.3 mehanizma celostnih teritorialnih naložb 
(CTN) je:

Naziv: Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS)
Naslov: Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, Strokovna 

služba ZMOS
Zastopnik: Matej Arčon, predsednik
Spletna stran: www.zmos.si
Spletna stran CTN: www.zmos.si/index.php/ctn
E-mail: zmos@koper.si
Telefon: 05/66-46-231
Dokumentacija povabila ter druge informacije v zve-

zi z izvajanjem mehanizma CTN v okviru prednostne 
naložbe PN 6.3 so dostopni na spletni strani ZMOS 
(www.zmos.si/index.php/ctn). Dokumentacijo povabila 
sestavljajo:

– Povabilo;
– Obrazec 1: Osnovni podatki o upravičencu (upra-

vičencih) in operaciji;
– Obrazec 2: Izpolnjevanje osnovnih pogojev;
– Obrazec 3: Usklajenost operacije s TUS in 

IN TUS;
– Obrazec 4a: Obrazec za operacijo, ki obsega 

en projekt;
– Obrazec 4b: Obrazec za operacijo, ki obsega 

en program;
– Obrazec 5a: Krovni obrazec za operacijo, ki ob-

sega skupino projektov (in program);
– Obrazec 5b: Obrazec za projekt znotraj operacije;
– Obrazec 5c: Obrazec za program znotraj ope-

racije;

Druge objave

– Obrazec 6: Izjava o točnosti podatkov v vlogi;
– Obrazec 7: Obvezne priloge k vlogi v 1. fazi – 

kontrolnik;
– Obrazec 8: Oprema ovojnice za vlogo;
– Priloga A: »Metodologija za izračun indikativne 

alokacije sredstev za uporabo mehanizma CTN«.
ZMOS v vlogi PO (PO ZMOS) za izbor operacij 

v okviru izvedbe 1. faze postopka neposredne potrdi-
tve operacij z mehanizmom CTN, skladno z 10.a čle-
nom »Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta« in 
»Navodili organa upravljanja za izvajanje mehanizma 
celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju 
2014–2020«, objavlja povabilo k oddaji vlog. V okviru 
pregleda PO ZMOS razvrsti vloge za operacije na podla-
gi meril za izbor operacij glede na prispevek posamezne 
vloge za operacijo k ciljem iz posamezne trajnostne ur-
bane strategije ter k ciljem in kazalnikom iz operativnega 
programa in pripravi seznam izbranih operacij. O tem 
obvesti mestne občine in posredniški organ, pristojen za 
izvajanje celostnih teritorialnih naložb za PN 6.3.

S tem se zaključi 1. faza neposredne potrditve ope-
racij PN 6.3 z mehanizmom CTN. V 2. fazi PO Ministr-
stvo za okolje in prostor1 (PO MOP) preverja postopke 
izbora operacij in ustreznost vlog ter pripravi vlogo za 
odločitev o podpori, ki jo potrdi OU, kot je opredeljeno 
v »Navodilih organa upravljanja za izvajanje mehanizma 
celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju 
2014–2020«.

1 Več informacij o 1. in 2. fazi postopka neposredne 
potrditve operacij z mehanizmom CTN bo objavljenih na 
spletni strani ZMOS (www.zmos.si/index.php/ctn).

2. Pravne podlage
Pravne podlage tega povabila so:
– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-

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

– Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede 
cilja “naložbe za rast in delovna mesta” ter o razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 1080/2006;

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

– Operativni program za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, 
z dne 11. december 2014;

– Smernice za države članice o celostnem 
trajnostnem urbanem razvoju (7. člen Uredbe 
o ESRR), EGESIF_15-0010-01, z dne 18. maja 2015 in 
EGESIF_15-0010-02, z dne 20. aprila 2016;
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– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);

– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16);

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

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

– Merila za izbor operacij v okviru Operativnega 
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za 
obdobje 2014–2020, verzija 2.0, oktober 2016;

– Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske 
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta 
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16; 69/16 – popr.; 
15/17);

– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);

– Uredba o posegih v okolje, za katere je treba iz-
vesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14 
in 57/15);

– Navodila organa upravljanja za načrtovanje, od-
ločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednote-
nje izvajanja evropske kohezijske politike v program-
skem obdobju 2014–2020, verzija 1.04, junij 2016;

– Navodila organa upravljanja o izpolnjevanju 
pogojev za opravljanje nalog posredniškega organa 
v programskem obdobju 2014–2020, verzija 1.0, julij 
2015;

– Navodilo organa upravljanja za finančno upra-
vljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe 
za rast in delovna mesta v programskem obdobju 
2014–2020, verzija 1.0, julij 2015;

– Navodilo organa upravljanja o upravičenih stro-
ških za sredstva evropske kohezijske politike za pro-
gramsko obdobje 2014–2020, verzija 1.02, april 2016;

– Navodilo organa upravljanja za izvajanje 
upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) 
št. 1303/2013, verzija 2.0, julij 2016;

– Navodilo organa upravljanja na področju komu-
niciranja vsebin na področju evropske kohezijske po-
litike za programsko obdobje 2014–2020, verzija 1.0, 
julij 2015;

– Navodila organa upravljanja za izvajanje me-
hanizma celostnih teritorialnih naložb v programskem 
obdobju 2014–2020, verzija 1.1, oktober 2016;

– Vsebinska izhodišča za upravičence mehanizma 
CTN za pripravo operacij Prednostne naložbe 6.3, ver-
zija 1.0, februar 2017

ter ostali veljavni predpisi in navodila organa upra-
vljanja v Republiki Sloveniji, objavljeni na spletnem 
naslovu www.eu-skladi.si ter posredniškega organa 
Ministrstvo za okolje in prostor, objavljeni na spletnem 
naslovu www.mop.gov.si, kakor tudi druga veljavna 
zakonodaja in izvedbene uredbe EU na področju pred-
meta tega povabila. Navedene pravne podlage z vsemi 
poznejšimi spremembami morajo vlagatelji upoštevati 
pri pripravi vloge in kasnejšem izvajanju operacije.

3. Predmet in namen povabila
Predmet sofinanciranja so operacije, ki bodo pri-

spevale k realizaciji ukrepov za izboljšanje urbane-
ga okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo 
degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih 
poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka 
in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa oziroma 

k realizaciji Specifičnega cilja 1 PN 6.3 – Učinkovita 
raba prostora na urbanih območjih.

Operacije se bodo izvajale na področju celovite 
urbane prenove z ukrepi za reaktivacijo degradiranih in 
prostih zemljišč v mestih, revitalizacijo mestnih središč, 
zagotavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih 
mest ter socialno vključenost. Poudarek je na celovi-
tem pristopu pri načrtovanju in izvajanju naložb, ki na 
izbranem območju smiselno povezujejo in rešujejo več 
vprašanj hkrati.

Z namenom učinkovitejše rabe prostora v urbanih 
območjih se v okviru PN 6.3 spodbuja izkoriščanje no-
tranjih potencialov mestnih območij, kjer urbana prenova 
spodbuja predvsem reaktivacijo prostih in slabo izkori-
ščenih površin znotraj mest.

Temeljna cilja povabila sta:
– učinkovita raba prostora znotraj mest in mestnih 

območij z reaktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih 
površin in stavb; in

– izboljšanje kakovosti javnih površin.
Pričakovani rezultat izvedenih ukrepov v okviru 

PN 6.3 in specifičnega cilja 1 so revitalizirane površine 
v mestih.

Operacija pomeni projekt ali skupino projektov ter 
potencialno program, ki prispevajo k ciljem prednostne 
naložbe.

Po tem povabilu se lahko investicijski projekt in nje-
gov vsebinski del, tj. program, ki se bo izvajal v revitali-
zirani zgradbi ali območju, prijavita kot dve samostojni 
operaciji ali združeno kot operacija, ki obsega projekt ali 
skupino projektov in program. Če se program prijavlja 
kot operacija, mora biti vezan na operacijo, ki zajema 
investicijski/e projekt/e. Prijava in izvedba zgolj pro-
grama ni možna brez prijave in izvedbe investicijskega 
projekta. Program se lahko glede na njegovo naravo 
izvaja pred, med ali po investicijskem projektu.

Operacije morajo prispevati k realizaciji Specifične-
ga cilja 1: Učinkovita raba prostora na urbanem obmo-
čju, in sicer morajo prispevati k doseganju kazalnikov 
učinka v tem specifičnem cilju (glej poglavje 9).

4. Upravičenci
Upravičenci do nepovratnih sredstev po tem jav-

nem povabilu so mestne občine, ki imajo na občinskem 
oziroma mestnem svetu sprejeto trajnostno urbano stra-
tegijo (TUS) in sprejet izvedbeni načrt TUS.

V primeru operacij, ki prispevajo h kazalniku učin-
ka CO40 – Sanirane stanovanjske površine na urbanih 
območjih, ki izraža količino prenovljenih ali na novo 
zgrajenih stanovanj, so upravičenci lahko tudi javni sta-
novanjski skladi v 100 % občinski lasti in neprofitne 
stanovanjske organizacije v skladu s stanovanjskim za-
konom v 100 % občinski lasti.

Operacijo lahko izvaja več upravičencev, če to zah-
teva narava operacije (vsebinski sklopi in aktivnosti so 
povezani v celoto). Za operacijo kot skupino projektov 
se smiselno uporablja definicija projekta (Projekt je eko-
nomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo na-
tančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo 
jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče 
presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. 
Projekt ima vnaprej določeno trajanje, ki je omejeno 
z datumom začetka in konca (2(37) člen UEM).

5. Upravičeni nameni
Upravičeni ukrepi za doseganje namena operacij 

v okviru PN 6.3 po tem povabilu so naslednji:
1. aktivnosti za izvajanje posegov fizične prenove 

urbanih območij, med drugim vključujejo: rekonstrukcijo, 
vzdrževanje, rušitev, nakup in gradnjo stavb in drugih 
gradbeno inženirskih objektov, ureditev fizične okolice 
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stavb, nakup zemljišč (če je to upravičeno in potrebno za 
izvedbo projekta)2, oblikovanje novih in ohranjanje ob-
stoječih javnih prostorov, vključno z zelenimi površinami;

kljaja (neto prihodkov) in morebitnih ostalih stroškov, ki 
ne bodo financirani s strani sredstev kohezijske politike, 
zagotovljena iz lastnih virov in/ali drugih virov.

Najmanj 90 % razpoložljivih nepovratnih sredstev 
bo namenjenih za podporo večjim operacijam, katerih 
investicijska vrednost presega 1.000.000,00 EUR. Pre-
ostali delež bo namenjen financiranju operacij, katerih 
investicijska vrednost je nižja od 1.000.000,00 EUR, 
pri čemer je najnižja možna vrednost operacije 
250.000,00 EUR. Operacije, ki ne bodo dosegale mej-
ne investicijske vrednosti 250.000,00 EUR, niso upra-
vičene do sofinanciranja. Vse vrednosti so mišljene 
kot bruto vrednosti (z vključenimi vsemi dajatvami in 
prispevki).

6.2. Višina sofinanciranja
Višina sofinanciranja znaša do 80 % upravičenih 

stroškov. Osnova za izračun višine sofinanciranja je 
v primeru prihodkov na operaciji enaka vsem upravi-
čenim stroškom, zmanjšanim za identificirane prihodke 
v višini finančne vrzeli.

Preostale upravičene stroške v višini najmanj 20 % 
upravičenih stroškov in neupravičene stroške zagotavlja 
upravičenec z lastnimi in/ali drugimi sredstvi.

6.3. Obdobje za porabo sredstev
Stroški in izdatki upravičenca so upravičeni, če so 

nastali in so plačani v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 
2023 in znotraj obdobja upravičenosti, določenega s Po-
godbo o sofinanciranju.

Operacije se lahko začnejo pred predložitvi-
jo vloge na to povabilo. Operacije, ki so že zaključe-
ne pred predložitvijo vloge na to povabilo, niso upravi-
čene do sofinanciranja. Operacija je zaključena, ko je 
fizično zaključena ali popolnoma izvedena in je upravi-
čenec izvršil vsa izplačila za sofinanciranje operacije iz 
svojega proračuna.

7. Obdobje upravičenosti in upravičeni stroški
Obdobje upravičenosti operacije je:
– znotraj obdobja za porabo sredstev,
– po datumu sklepa o potrditvi DIIP,
– v skladu s terminskim načrtom v investicijski do-

kumentaciji in posledično v Pogodbi o sofinanciranju.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani, so potrebni 

za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena; 

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

– so nastali v skladu z načelom skrbnosti dobrega 
gospodarja;

– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 
listinah;

– so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacional-
nimi predpisi;

– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti.
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so 

že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni do-
voljeno.

V okviru upravičenih ukrepov so upravičeni stro-
ški, kot jih opredeljujejo »Navodila organa upravljanja 
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske 
politika v obdobju 2014–2020«:

– investicije v opredmetena osnovna sredstva: na-
kup in gradnja nepremičnin, nakup zemljišč, napeljave, 
stroji, oprema, pohištvo ter v neopredmetena sredstva 
ali stroške uporabe osnovnih sredstev (stroški amorti-
zacije);

– stroški plač in povračila stroškov v zvezi z delom;
– posredni stroški;

2 V skladu z določili člena 69 (3)(B) Uredbe 1303/2013: 
» 3. Naslednji stroški niso upravičeni do prispevka iz skla-
dov ESI in iz zneska za podporo, prenesenega iz Kohezij-
skega sklada v CEF iz člena 92(6),: …. (b) nakup nepo-
zidanega zemljišča in pozidanega zemljišča v znesku, ki 
presega 10 % skupnih upravičenih izdatkov za zadevno 
operacijo. Za propadajoče lokacije in za nekdanje industrij-
ske lokacije, ki vključujejo stavbe, se ta odstotek poveča na 
15 %. V izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih se lahko 
za operacije v zvezi z varstvom okolja dovoli višji odstotek.«

2. podpora izvajanju projektov fizične prenove po-
vršin in stavb, kot je: priprava urbanističnih rešitev, pri-
prava projektne dokumentacije in drugih potrebnih do-
kumentov za izvedbo projektov;

3. podpore dejavnosti za pripravo in izvajanje pro-
jektov celovite urbane prenove, kot so: vključevanje 
širše javnosti preko kampanj za ozaveščanje in infor-
miranje, vzpostavitev in delovanje projektih pisarn na-
menjenih prenovi urbanih območij ter podpora lokalnim 
iniciativam;

4. ukrepi, ki bodo od začetka projekta podpirali ak-
tivnosti za gospodarsko in socialno oživitev mestnih ob-
močij ter ustvarjanje novih kreativnih in poslovnih jeder 
na prej opuščenih območjih;

5. ostale operacije, ki jih izvajajo upravičenci, v koli-
kor le-ti dodatno prispevajo k oživitvi urbanega območja 
ter smiselno dopolnjujejo investicijski projekt trajnostne-
ga urbanega razvoja.

Upravičeni ukrepi (operacije) se morajo izvajati na 
nerevitaliziranih površinah v mestih iz popisa nerevitali-
ziranih območij3 in na območjih CTN, ki so opredeljena 
v TUS mestnih občin v RS.

3 Popis nerevitaliziranih območij temelji na podlagi Na-
loge z naslovom Merila in kriteriji za določitev degradiranih 
urbanih območij (DUO2), ki jo je po naročilu Ministrstva za 
okolje in prostor izdelala Fakulteta za arhitekturo. Naloga 
se osredotoča na območja, ki se nahajajo znotraj urbanih 
središč, kjer bi se lahko s sanacijskimi ukrepi zagotavljala 
racionalnejša raba, trajnostni razvoj in boljša učinkovitost 
prostora. Na podlagi meril in kriterijev se izdela popis nere-
vitaliziranih območij.

Nerevitalizirana območja, kot jih definira Naloga DUO2 
so DUO območja (degradirana iz funkcionalnega in fizič-
nega kriterija) in območja s sumom socialne in/ali okoljske 
degradacije.

V okviru te prednostne naložbe OP bodo EU sredstva 
namenjena izključno operacijam, ki se bodo izvajale na ne-
revitaliziranih območjih iz tega popisa, ki so prepoznana kot 
DUO območja ali območja s sumom socialne in/ali okoljske 
degradacije.

6. Razpoložljiva sredstva, višina sofinanciranja in 
obdobje za porabo sredstev

6.1. Razpoložljiva sredstva in mejne vrednosti ope-
racij

Sofinanciranje ukrepov, ki bodo podprti z mehaniz-
mom CTN, delno sofinancirata Evropska unija iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika 
Slovenija.

Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih sredstev 
kohezijske politike za sofinanciranje operacij po tem po-
vabilu je 51.738.871,00 EUR za kohezijsko regijo Vzho-
dna Slovenija (KR VS) in 29.261.129,00 EUR za kohezij-
sko regijo Zahodna Slovenija (KR ZS) iz sredstev ESRR 
in 12.934.718,00 EUR za KR VS ter 7.315.282,00 EUR 
za KR ZS iz proračuna Republike Slovenije.

Pri vseh operacijah morajo biti sredstva za plačilo 
neupravičenih stroškov, morebitnih stroškov primanj-
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– stroški informiranja in komuniciranja;
– davek na dodano vrednost;
– stroški storitev zunanjih izvajalcev.
Omejitve pri upravičenih stroških so naslednje:
– DDV je upravičen strošek le v primeru, da upra-

vičenec nima pravice do odbitka DDV, razen če sred-
stva kohezijske politike za upravičenca predstavljajo 
državno pomoč; obračunani DDV ni upravičen strošek 
tudi, če upravičenec ne uveljavi pravice do odbitka 
DDV;

– strošek urejanja komunalne infrastrukture je 
upravičen izključno na območju izvajanja operaci-
je, z dodatno omejitvijo pri operacijah, kjer bodo na 
urbanih območjih zgrajene ali prenovljene javne ali 
poslovne stavbe (kazalnik CO39) ali sanirane sta-
novanjske površine (kazalnik CO40), kjer ta strošek 
ne more biti prevladujoči glede na celotne stroške 
operacije;

– stroški plač za zaposlene, ki opravljajo dela in 
naloge pri neposrednem proračunskem uporabniku, 
povezane z vodenjem in administracijo operacij, so 
omejeni na največ 3 % celotne vrednosti upravičenih 
stroškov (velja le za stroške dela administrativne pod-
pore za izvajanje vloge upravičenca in se ne nanaša 
na vsebinske zaposlitve v okviru operacij);

– v pristojnosti PO in OU je, da pri vsebinskem 
pregledu vloge presodi, ali je višina stroškov ustrezna 
ali ne, oziroma ali je z navedenimi stroški možno do-
seči izvedbo operacije in doseganje ciljev operacije, 
pri čemer se lahko preverja tudi kombinacija stroškov 
za delo in zunanjih storitev, ki se vežejo na isto vse-
binsko aktivnost operacije;

– v primeru, ko se pri sklepanju izvajalskih po-
godb ne uporabljajo določila gradbenih pogodb FIDIC 
oziroma v primeru klasičnih gradbenih pogodb, ne-
predvidena in dodatna dela niso upravičen strošek.

Stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni, so ne-
upravičeni stroški operacije.

8. Pogoji za izbor operacij
8.1. Splošni pogoji in zahteve
Splošni pogoji za ugotavljanje upravičenosti ope-

racij so naslednji:
– usklajenost operacije s cilji OP,
– prispevek operacije k doseganju rezultatov in, 

kjer je to relevantno, kazalnikov učinka specifičnega 
cilja 1 v okviru PN 6.3; program, prijavljen kot sa-
mostojna operacija ali kot del operacije, ki obsega 
projekt ali skupino projektov, podpira rezultate in 
kazalnike učinka investicijskih projektov, na katere 
je vezan,

– opredeljenost operacije v okviru obdobja upra-
vičenosti.

Predmet operacije mora biti skladen s predme-
tom tega povabila. Vloga za dodelitev nepovratnih 
sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami 
javnega povabila.

V primeru, da le del operacije ni skladen s pred-
metom tega povabila, morajo biti stroški neskladnega 
dela operacije opredeljeni kot neupravičeni.

Po prejemu sklepa o sofinanciranju operaci-
je mora upravičenec upoštevati »Navodila organa 
upravljanja na področju komuniciranja vsebin evrop-
ske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020«.

8.2. Posebni pogoji
Pogoji za operacije, ki se sofinancirajo v okviru 

PN 6.3, so:
1. operacije so zastavljene skladno s cilji oprede-

ljenimi v trajnostnih urbanih strategijah mest in skla-

dno z izvedbenimi načrti trajnostnih urbanih strategij 
(četudi uvrstitev operacije, ki je predmet vloge na 
seznam projektov v IN TUS ni pogoj za njeno sofinan-
ciranje s sredstvi CTN), kakor tudi cilji te prednostne 
naložbe;

2. operacije se izvajajo na območjih CTN (mestna 
naselja in naselja mestnih območij – SURS, 2013) 
v 11 mestnih občinah;

3. operacije se izvajajo na nerevitaliziranih ob-
močjih, ki izhajajo iz popisa nerevitaliziranih območij;

4. operacije upoštevajo načelo notranjega razvo-
ja urbanih območij s tem, da se izvajajo na nerevita-
liziranih površinah znotraj mest, dajejo prednost pre-
novi pred novogradnjo, ali se usmerjajo na uporabo 
objektov kulturne dediščine;

5. pripravljenost operacije – operacija mora biti 
izvedljiva v obdobju trajanja finančne perspektive 
2014–2020, za kar prijavitelj predloži najmanj Do-
kument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), 
izdelanega v skladu z določbami UEM in, če je po-
trebno, novelacijo investicijskega dokumenta4 (lah-
ko pa tudi predinvesticijsko zasnovo ali investicijski 
program, če sta že izdelana oziroma novelacijo teh 
dokumentov), in podrobnejši terminski načrt izvedbe 
operacije;

4 V tem primeru se pred oddajo vloge za odločitev 
o podpori na posredniški organ obvezno izdela višji nivo 
investicijske dokumentacije v skladu z Uredbo o enotni me-
todologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumen-
tacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 
54/10 in 27/16).

6. programi, katerih namen je zagotavljanje vse-
bin in dejavnosti v okviru urbane prenove, so upravi-
čeni do sofinanciranja le v primeru neposredne na-
vezave na investicijske projekte, ki vključujejo fizič-
ne prenove nerevitaliziranih območij in predstavljajo 
(1) oživljanje območja z vidika dodajanja vsebin fizič-
no prenovljenim območjem in (2) izvajanje aktivnosti 
na območju prijavljene operacije;

7. za operacije, ki vključujejo posege v okolje po 
merilih Uredbe o posegih v okolje, za katere je tre-
ba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, 
št. 51/14 in 57/15), se obvezno upoštevajo zahteve 
glede presoje vplivov na okolje, ne glede na to, ali je 
za objekt že bilo izdano gradbeno dovoljenje. Pristojni 
okoljski organ mora izvesti okoljsko preveritev oziro-
ma predhodni postopek v skladu z določili uredbe, in 
sicer pred potrditvijo Vloge za odločitev o podpori na 
Ministrstvu za okolje in prostor (v 2. fazi);

8. prijavljene operacije morajo imeti ustrezno 
načrtovana sredstva v NRP oziroma v finančnem 
načrtu. Ob oddaji vloge je potrebno priložiti veljavni 
NRP oziroma finančni načrt, v katerega je uvrščena 
operacija.

8.3. Priporočilo o uporabi standarda FIDIC
Za operacije, ki vključujejo gradnjo objektov5, se 

pri pripravi razpisne dokumentacije za javno naroči-
lo in sklenitve izvajalske pogodbe priporoča upora-
ba določil gradbenih pogodb FIDIC. Pri investicijah, 
ki se izvajajo po klasičnih gradbenih pogodbah, se 
med upravičene stroške ne štejejo morebitni stroški 
dodatnih in nepredvidenih del. Natančnejša pravila 
glede izvajanja gradbenih pogodb bodo opredeljena 
v pogodbi o sofinanciranju med upravičencem in PO 
MOP.

5 Gradnja objektov pomeni izvedba gradbenih in drugih 
del za vzpostavitev novega objekta, rekonstrukcijo ali nado-
mestitev ter odstranitev obstoječega objekta.
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9. Kazalniki učinka v PN 6.3

ID Kazalnik Merska enota Ciljna vrednost
CO37 Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami

za urbani razvoj
osebe 700.000

CO38 Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih m2 20.000
CO39 Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih 

območjih
m2 20.000

CO40 Sanirane stanovanjske površine na urbanih območjih stanovanjske enote 200

Posamezna operacija mora prispevati k realizaciji 
vsaj enega kazalnika učinka od CO38 do CO 40 v okvi-
ru Specifičnega cilja 1 za PN 6.3. Posamezna operacija 
lahko prispeva tudi k več kazalnikom učinka te PN.

10. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog
Predlagane operacije, ki bodo izpolnjevale pogoje 

za upravičenost do sofinanciranja, se bodo nadalje pre-
sojale na podlagi meril za ocenjevanje. Merila za oce-
njevanje oziroma izbor operacij temeljijo na naslednjih 
dokumentih:

– »Merila za izbor operacij v okviru Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike za 
obdobje 2014–2020«;

– »Vsebinska izhodišča za upravičence mehaniz-
ma CTN za pripravo operacij Prednostne naložbe 6.3«.

Vse pravočasne in formalno popolne vloge v skla-
du z javnim povabilom bo ocenila Strokovna komisija 
ZMOS za izvedbo CTN.

Merila za izbor operacij v okviru tega povabila so 
razvrščena v sklop A in sklop B. V okviru posameznega 
sklopa so na podlagi »Meril za izbor operacij v okviru 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezij-
ske politike za obdobje 2014–2020« določena merila za 
ocenjevanje operacij.

Operacije se točkujejo glede na prispevek posa-
mezne operacije k merilu. Operacija lahko prispeva 
k enemu ali več merilom. Dosežene točke po merilih 
znotraj posameznega sklopa se seštevajo. Prav tako se 
sešteje skupno število doseženih točk po obeh sklopih. 
Seštevek točk za operacijo znotraj sklopov in skupni 
seštevek po obeh sklopih sta podlaga za ugotavljanje 
doseženega spodnjega praga potrebnih točk ter podlaga 
za razvrstitev operacije na seznam operacij za sofinan-
ciranje. Razvrstitev operacij posamezne mestne občine 
se upošteva znotraj indikativne alokacije sredstev po 
mestnih občinah.

Če vloga zajema program kot samostojno opera-
cijo, se za točkovanje v sklopu A upošteva prispevek 
investicijskega projekta (investicijskih projektov), na ka-
terega (katere) se program kot samostojna operacija na-
vezuje, h kazalnikom od CO38 do CO40; za točkovanje 
v sklopu B pa se upošteva njun skupni prispevek k meri-
lom za dodatno skladnost z nameni specifičnega cilja 1.

Skop A: Merila za prispevek operacije k izboljšanju 
kakovosti mestnega okolja (revitalizirane površine) ter 
s tem povečanja kakovosti življenja v mestih

V okviru operacije bo dosežen naslednji obseg:
A.1 ustvarjenega ali saniranega odprtega javnega 

prostora na urbanih območjih (kazalnik CO38):
– več kot 5.000 m2 5 točk;
– od vključno 1.000 do 5.000 m2 3 točke;
– manj od 1.000 m2 1 točka;

A.2. zgrajenih ali prenovljenih javnih in poslovnih 
stavb na urbanih območjih (kazalnik CO39):

– več kot 2.000 m2 5 točk;
– od vključno 500 do 2.000 m2 3 točke;
– manj od 500 m2 1 točka;

A.3. v okviru operacije bo doseženo število sani-
ranih ali novozgrajenih6 stanovanjskih enot na urbanih 
območjih (kazalnik CO40):

6 Četudi novozgrajenih stanovanj ni v nazivu kazalni-
ku CO40, je podlaga za novozgrajena stanovanja podana 
v razlagi k temu kazalniku v OP: »**** Kazalnik izraža 
količino prenovljenih ali na novo zgrajenih stanovanj v sta-
novanjskih soseskah, ki so rezultat urbane prenove. Ciljna 
vrednost je bila izračunana na podlagi razpoložljivega ob-
sega sredstev.«

– več kot 25 stanovanjskih enot 5 točk;
– od vključno 5 do 25 stanovanjskih 

enot 3 točke;
– manj kot 5 stanovanjskih enot 1 točka.

Sklop B: Merila za dodatno skladnost z nameni 
specifičnega cilja v okviru PN:

B.1. Operacija vključuje 
vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje 
novih delovnih mest na območjih 
reaktiviranih površin 1 točka;

in/ali
B.2. Operacija prispeva k več 

kazalnikom učinka od CO38 do CO40 1 točka;
in/ali
B.3. Operacija prispeva k izboljšanju 

energetske učinkovitosti javnih stavb ali 
stanovanj v javni lasti 1 točka;

in/ali
B.4. Operacija zajema ukrepe 

s področja trajnostne mobilnosti 1 točka;
in/ali
B.5. Operacija spodbuja 

revitalizacijo z razvojem rekreativnih 
površin 1 točka;

in/ali
B.6. Operacija vključuje izvajanje 

oživljanja nerevitaliziranih območij 
preko vsebin in aktivnosti na območju 
prijavljene operacije (program) 1 točka;

in/ali
B.7. Operacija predvideva 

vključevanje ciljnih skupin in deležnikov  
v izvajanje aktivnosti 1 točka;

in/ali
B.8. Operacija je namenjena 

izboljšanju položaja ranljivih skupin 1 točka.
Spodnja meja točk (skupni seštevek po obeh sklo-

pih), ki jih mora vsaka posamezna operacija doseči gle-
de na predpisana merila, je 3 točke, pri čemer morata 
biti vsaj 1 točka iz sklopa A in 1 točka iz sklopa B.

Doseganje meril oziroma njihovo preseganje pome-
ni višjo uvrstitev operacije na seznamu izbranih operacij. 
V primeru doseganja istega števila točk predlaganih 
operacij, bodo izbrane tiste operacije, ki v večji meri 
dosegajo kazalnik učinka.

Sredstva se dodeljujejo operacijam glede na uvrstitev 
na seznamu znotraj indikativne alokacije sredstev po me-
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stnih občinah, viru sofinanciranja in prednostnih naložbah. 
Posameznemu upravičencu se dodelijo sredstva v skladu 
z indikativno alokacijo sredstev, ki ne more biti presežena.

11. Rok za oddajo in navodila za predložitev vloge
Skladno z »Navodili organa upravljanja za izvajanje 

mehanizma celostnih teritorialnih naložb v programskem 
obdobju 2014–2020« je predviden naslednji terminski 
načrt izbora operacij v 1. fazi:

Oddaja vlog za operacije: do 26. 6. 2017
Potrditev seznama izbranih operacij na Skupščini 

ZMOS in obvestilo upravičencem: do 26. 9. 2017
Rok za oddajo vlog za izbor operacij po tem po-

vabilu je 26. 6. 2017. Prepozno prispele vloge bodo 
zavržene. V primeru nepopolnih vlog bodo vlagatelji po-
zvani k dopolnitvi vloge v roku 5 delovnih dni. V kolikor 
vlagatelj ne predloži zahtevanih dopolnitev v tem roku, 
se vloga zavrže.

Vloga za operacijo se izpolni smiselno z vpisom 
zahtevanih podatkov, pri čemer se vnašajo podatki iz 
najvišjega investicijskega dokumenta. Usklajenost NRP 
z investicijsko dokumentacijo do oddaje vloge na to po-
vabilo ni zahtevana. V obrazcih 4a, 4b, 5a, 5b in 5c se po-
datki vpisujejo samo v polja, označena z rumeno barvo. 
Vloga mora biti žigosana in podpisana s strani zakonitega 
zastopnika vlagatelja ali osebe, ki ima pisno pooblastilo 
s strani zakonitega zastopnika za podpis vloge.

Obvezne priloge k vlogi v 1. fazi so:
1. Izpolnjen Obrazec 1: Osnovni podatki o upravi-

čencu in operaciji;
2. Izpolnjen Obrazec 2: Izpolnjevanje osnovnih po-

gojev;
3. Izpolnjen Obrazec 3: Usklajenost operacije 

s TUS in IN TUS;
4. Izpolnjen Obrazec 4a: Obrazec za operacijo, ki 

obsega en projekt ali
Izpolnjen Obrazec 4b: Obrazec za operacijo, ki ob-

sega en program ali
Izpolnjen Obrazec 5a: Krovni obrazec za operacijo, 

ki obsega skupino projektov (in program) in
Izpolnjen Obrazec 5b: Obrazec za projekt znotraj 

operacije in (če je aktualno)
Izpolnjen Obrazec 5c: Obrazec za program znotraj 

operacije
5. Izpolnjen Obrazec 6: Izjava o točnosti podatkov 

v vlogi;
6. Trajnostna urbana strategija MO (predloži se 

samo v elektronski obliki);
7. Dokazilo o sprejemu trajnostne urbane strategije 

MO na mestnem oziroma občinskem svetu;
8. Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije MO 

(predloži se samo v elektronski obliki);
9. Dokazilo o potrditvi/sprejemu IN TUS MO;
10. Dokazilo, da se operacija izvaja na območju 

CTN (grafični prikaz – območje CTN z jasno označenim 
območjem izvajanja operacije znotraj le-tega);

11. Dokazilo, da se operacija izvaja na nerevitali-
ziranem območju, ki izhaja iz Popisa nerevitaliziranih 
območij (grafični prikaz – jasno označeno območje iz-
vajanja operacije znotraj le-tega);

12. Izdelan Dokument identifikacije investicijskega 
projekta (DIIP) v skladu z določbami UEM in, če je po-
trebno, novelacijo investicijskega dokumenta7 (lahko pa 
tudi predinvesticijsko zasnovo ali investicijski program, 
če sta že izdelana oziroma novelacijo teh dokumentov), 
iz katerega je razvidna izvedljivost operacije v obdobju 
trajanja finančne perspektive 2014–2020 in prispevek 
k doseganju kazalnikov iz poglavja 9 tega povabila;

13. Terminski načrt izvedbe operacije, iz katerega je 
razvidno trajanje ključnih aktivnosti projekta, še posebej 
v zvezi z izdelavo investicijske dokumentacije, projek-
tne dokumentacije, razpisne dokumentacije za javna 
naročila, izvedbo javnih naročil, izvedbo presoje vplivov 
na okolje, pridobitvijo soglasja za izvedbo (gradbenega 
dovoljenja), izvedbo gradnje, pridobitvijo uporabnega 
dovoljenja in zaključkom projekta;

14. Dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo 
operacije (podpisano kopijo relevantnih delov veljav-
nega Odloka o proračunu MO in NRP, v katerega je 
uvrščena operacija/projekt, ki je predmet vloge, za na-
črtovano obdobje izvajanja operacije) v natisnjeni obliki 
ter celoten Odlok o proračunu MO v elektronski obliki; 
v primeru JSS in neprofitnih stanovanjskih organizacij 
je to npr. potrjeni letni program dela, finančni načrt ipd.);

15. Izpolnjen Obrazec 7: Obvezne priloge k vlogi 
v 1. fazi – kontrolnik.

Vloga naj bo sestavljena iz enega natisnjenega ori-
ginala in ene kopije celotne vloge (s prilogami) v elek-
tronski obliki (na USB ključku). Vlogo se predloži v zaprti 
in zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – vloga, 
303-19/2017« (Obrazec 8). Vlogo se pošlje na Strokovno 
službo ZMOS, na naslov Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.

Dokumentacijo povabila lahko upravičen-
ci pridobijo na spletni strani ZMOS na naslovu www.
zmos.si/index.php/ctn. Vprašanja glede prijave na javno 
povabilo lahko upravičenci pošljejo na elektronski naslov 
zmos@koper.si do 12. 6. 2017. Odgovori bodo objavlje-
ni na spletni strani ZMOS najpozneje do 16. 6. 2017.

Vlagatelji bodo o končnem izboru operacij po po-
trditvi seznama izbranih operacij na Skupščini ZMOS 
obveščeni pisno in preko elektronske pošte ter z objavo 
izbranih operacij na spletni strani ZMOS.

12. Priloge k povabilu
Obrazec 1: Osnovni podatki o upravičencu (upravi-

čencih) in operaciji;
Obrazec 2: Izpolnjevanje osnovnih pogojev in meril;
Obrazec 3: Usklajenost operacije s TUS in IN TUS;
Obrazec 4a: Obrazec za operacijo, ki obsega en 

projekt;
Obrazec 4b: Obrazec za operacijo, ki obsega en 

program;
Obrazec 5a: Krovni obrazec za operacijo, ki obsega 

skupino projektov (in program);
Obrazec 5b: Obrazec za projekt znotraj operacije;
Obrazec 5c: Obrazec za program znotraj operacije;
Obrazec 6: Izjava o točnosti podatkov v vlogi;
Obrazec 7: Obvezne priloge k vlogi v 1. fazi – kon-

trolnik;
Obrazec 8: Oprema ovojnice za vlogo;
Priloga A: »Metodologija za izračun indikativne alo-

kacije sredstev za uporabo mehanizma CTN«.
Združenje mestnih občin Slovenije

 Ob-2273/17

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, 
DARS d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje, kot lastnik nepremič-
nin na podlagi sklepa o prodaji z dne 10. 5. 2017 objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, 
DARS d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje.

II. Opis predmeta prodaje:
1. parc. št. 44/6, k.o. 680 – Tezno (ID 4493283), 

nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 366,00 m2; izho-
diščna vrednost prodaje znaša 27.000,00 EUR;7 Glej opombo 4.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 26 / 26. 5. 2017 / Stran 1359 

i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča 
št. 35010-2504/2016-2, ki ga je dne 8. 12. 2016 izdala 
Mestna občina Maribor:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: 
Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000 
(MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu 
Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 
20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92); Odlok o spremem-
bah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 
in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za 
območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 
8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 
23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in 17/10, tehnični po-
pravek MUV št. 17/09, 26/12 – sklep ter Uradni list RS, 
št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in 111/08); Prostorski 
ureditveni pogoji (PUP): Odlok o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Mari-
bor (MUV, št. 1/14 – UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 
20/16);

b. Podatki o namenski rabi prostora: stavbno ze-
mljišče – območje centralnih dejavnosti – prostostoječa 
posamična gradnja;

c. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne 
infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: Varovalni 
pas lokalne ceste (širina varovalnega pasu: 10 m mer-
jeno od zunanjega roba cestnega sveta); Železniška 
proga (širina varovalnega pasu: 106 m merjeno od osi 
skrajnih tirov);

d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program pri-
prave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine 
Maribor (MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinske-
ga prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV, 
št. 22/07, 32/10, 15/13) – faza priprave: osnutek akta.

2. parc. št. 40/1, k.o. 680 – Tezno (ID 1513837), 
parc. št. 40/3, k.o. 680 – Tezno (ID 2857356), parc. 
št. 41/1, k.o. 680 – Tezno (ID 1591299), nezazidano 
stavbno zemljišče v skupni 914 m2; izhodiščna vrednost 
prodaje znaša 66.100,00 EUR;

ii. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča 
št. 35010-2504/2016-2, ki ga je dne 8. 12. 2016 izdala 
Mestna občina Maribor:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: 
Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000 
(MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu 
Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 
20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92); Odlok o spremem-
bah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 
in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za 
območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 
8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 
23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in 17/10, tehnični po-
pravek MUV št. 17/09, 26/12 – sklep ter Uradni list RS, 
št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in 111/08); Prostorski 
ureditveni pogoji (PUP): Odlok o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Mari-
bor (MUV, št. 1/14 – UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 
20/16);

b. Podatki o namenski rabi prostora: stavbno ze-
mljišče – območje centralnih dejavnosti – prostostoječa 
posamična gradnja;

c. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne 
infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: Varovalni 
pas elektrovoda (širina varovalnega pasu: 1 m merjeno 
od osi daljnovoda) – za parc. št. 40/1 in 41/1; Varovalni 
pas lokalne ceste (širina varovalnega pasu: 10 m mer-
jeno od zunanjega roba cestnega sveta) – za parc. 

št. 40/1 in 41/1; Železniška proga (širina varovalnega 
pasu: 106 m merjeno od osi skrajnih tirov) – vse parcele;

d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program pri-
prave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine 
Maribor (MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinske-
ga prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV, 
št. 22/07, 32/10, 15/13) – faza priprave: osnutek akta.

3. parc. št. 1373/2, k.o. 1753 – Vižmar-
je (ID 4234547), nezazidano stavbno zemljišče 
v izmeri 277,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 
7.695,00 EUR;

i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča 
št. 3506-349/2017-2(2017-738)BB, ki ga je dne 30. 1. 
2017 izdala Mestna občina Ljub ljana:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne 
občine Ljub ljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 
10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 
50/15 – DPN in 88/15 – DPN), Odlok o občinskem pro-
storskem načrtu Mestne občine Ljub ljana – izvedbeni 
del (uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 
43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 
72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 
50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična 
razlaga in 63/16), Uredba o lokacijskem načrtu za av-
tocesto na odseku Šentvid – Koseze (Uradni list RS, 
št. 72/02, 110/02 – ZUreP-1, 70/07, 71/09 – DLN, 10/11 
– DPN, 88/11) – velja le na vzhodnem delu zemljišča 
parc. št. 1373/2, k.o. Vižmarje.

b. Podatki o namenski rabi prostora: območje 
stavbnih zemljišč;

c. Podatki o varovanju in omejitvah po poseb-
nih predpisih: obramba: Uredba o določitvi objektov in 
okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo 
in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 
67/03, 26/10);

d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitva-
mi oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep 
o pripravi državnega prostorskega načrta za novo že-
lezniško progo Ljub ljana–Kranj–Jesenice–državna 
meja z navezavo letališča Jožeta Pučnika Ljub ljana 
(št. 35000-22/2012/4 z dne 20. 9. 2012), Sklep o začet-
ku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občin-
skega prostorskega načrta Mestne občine Ljub ljana – 
strateški del (Uradni list RS, št. 41/16), Sklep o začetku 
postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta Mestne občine Ljub ljana – izvedbe-
ni del (Uradni list RS, št. 41/16).

ii. Po podatkih Javnega informacijski sistem pro-
storskih podatkov Mestne občine Ljub ljana (URBINFO; 
https://srv3dgis.Ljub l jana.si/Urbinfo/web/profi-
le.aspx?id=Urbinfo@Ljub ljana) se po podrobni namen-
ski rabi vzhodni del zemljišča nahaja na območju ozna-
ke urejanja prostora ŠE-578, PC (površine pomembnej-
ših cest), zahodni del pa na območju oznake urejanja 
prostora ŠE-729, ZDd (druge zelene površine).

4. parc. št. 477/1, k.o. 2595 – Škofije (ID 1403667), 
nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 181,00 m2; izho-
diščna vrednost prodaje znaša 10.380,00 EUR;

i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča 
št. 3501-2308/2016, ki ga je dne 30. 9. 2016 izdala Me-
stna občina Koper:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Prostorske sestavine plana: Dolgoročni plan ob-
čine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 
7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Družbeni plan občine Ko-
per (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 
14/95, 11/98) in Odlok o spremembah in dopolnitvah 
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prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 
plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99, 
33/01 in Uradni list RS, št. 96/14, 97/14, 79/09); Prostor-
ski izvedbeni akti: Odlok o prostorskih ureditvenih pogo-
jih v občini Koper (Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001 
– obvezna razlaga, 24/2001 – spremembe in dopolnitve, 
Uradni list RS, št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06 – 
spremembe in dopolnitve, 124/08 – obvezna razlaga, 
22/09 – spremembe in dopolnitve, 65/10 – spremembe 
in dopolnitve, 29/12 – obvezna razlaga, 50/12 – obvezna 
razlaga, 47/16 – spremembe in dopolnitve).

b. Podatki o namenski rabi prostora: Oznaka pro-
storske enote: KS-16 – V; namenska raba po planu: ure-
ditveno območje za poselitev; podrobnejša namenska 
raba: območje za stanovanja; omejitve rabe po planu in 
PIA: navedena parcela se nahaja na območju vaškega 
jedra (oznaka V); opozorilo: namenska raba po planu še 
ne pomeni možnosti gradnje objekta.

c. Začasni prostorski ukrepi za zavarovanje: Odlok 
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za 
postavitev oglaševalskih objektov v Mestni občini Koper 
(Uradni list RS, št. 47/16).

d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o pri-
pravi občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, 
št. 74/07); Sklep o začetku priprave občinskega podrob-
nega prostorskega načrta »območja lokacij za postavi-
tev objektov za oglaševanje« (Uradni list RS, št. 41/16).

ii. Zemljišče nima urejenega neposrednega dostopa 
do javne ceste.

5. parc. št. 2218/3, k.o. 681 – Pobrežje 
(ID 6540167), in parc. št. 2219/3, k.o. 681 – Pobrežje 
(ID 6576492), nezazidano stavbno zemljišče v skupni 
izmeri 580,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 
47.270,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč 
št. 35010-2505/2016-2, ki ga je dne 8. 12. 2016 izdala 
Mestna občina Maribor:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: 
Dolgoročni plan Občine Maribor za obdobje 1986–2000 
(MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu 
Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 
20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92), Odlok o spremem-
bah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 
in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za 
območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 
8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 
23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in 17/10, tehnični po-
pravek MUV št. 17/09, 26/12 – sklep ter Uradni list RS, 
št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in 111/08); Prostorski 
ureditveni pogoji (PUP): Odlok o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Mari-
bor (MUV št. 1/14 – UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15); 
Državni lokacijski načrt (DLN): Uredba o državnem lo-
kacijskem načrtu za odsek avtoceste Slivnica–Pesnica 
(Uradni list RS, št. 41/98, 72/00, 68/02, 72/04, 22/14) – 
velja za del parc. št. 2219/3.

b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna na-
menska raba po prostorskih sestavinah planskega akta: 
stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja; po-
drobnejša namenska raba po prostorskem izvedbenem 
aktu: po PUP površine za stanovanja, prostostoječa – 
posamična gradnja, eno in dvostanovanjske stavbe; po 
DLN: območje za potrebe prometa.

c. Podatki o varovanju in omejitvah po poseb-
nih predpisih: Varovalni pasovi objektov gospodar-
ske javne infrastrukture: Varovalni pas lokalne ceste 
(10 m merjeno od zunanjega roba cestnega sveta) – za 

parc. št. 2218/3 in 2219/3 in Varovalni pas telekomunika-
cijskega voda (1,5 m od osi voda) – za parc. št. 2218/3.

d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program pri-
prave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine 
Maribor (MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinske-
ga prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV 
št. 22/07, 32/10, 15/13) – osnutek akta.

6. parc. št. 1825/2, k.o. 681 – Pobrežje (ID 652954), 
parc. št. 1825/3, k.o. 681 – Pobrežje (ID 5191595), 
parc. št. 1826/1, k.o. 681 – Pobrežje (ID 5336128), 
parc. št. 1827/1, k.o. Pobrežje (ID 3255162), nezazidano 
stavbno zemljišče v skupni izmeri 1.006 m2; izhodiščna 
vrednost prodaje znaša 100.100,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč 
št. 35010-2603/2016-2, ki ga je dne 27. 12. 2016 izdala 
Mestna občina Maribor:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: 
Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoroč-
ni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV 
št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu Mesta 
Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 20/88, 
3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92), Odlok o spremembah 
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za 
območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 
8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 
23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in 17/10, tehnični po-
pravek MUV št. 17/09, 26/12 – sklep ter Uradni list RS, 
št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in 111/08); Prostorski 
ureditveni pogoji (PUP): Odlok o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Mari-
bor (MUV, št. 1/14 – UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 
20/16);

b. Podatki o namenski rabi prostora: območje ure-
janja z oznako Po5-S; osnovna namenska raba zemljišč 
po prostorskih sestavinah planskega akta: stavbna ze-
mljišča v ureditvenem območju naselja, podrobnejša 
namenska raba po PUP: površine za stanovanjske in 
dopolnilne dejavnosti (prostostoječa – posamična gra-
dnja; večstanovanjske stavbe – vila bloki, stolpiči, la-
melni bloki);

c. Podatki o varovanju in omejitvah po poseb-
nih predpisih: Varovalni pasovi objektov gospodarske 
javne infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: 
Varovalni pas lokalne ceste (širina varovalnega pasu: 
10 m merjeno od zunanjega roba cestnega sveta) – za 
parc. št. 1825/2, 1825/3, 1826/1; Varovalni pas teleko-
munikacijskega vodu (širina varovalnega pasu: 1,5 m od 
osi voda) – za parc. št. 1825/2, 1826/1.

d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program pri-
prave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine 
Maribor (MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinske-
ga prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV, 
št. 22/07, 32/10, 15/13) – faza priprave: osnutek akta.

ii. Zemljišče nima urejenega neposrednega dostopa 
do javne ceste.

7. parc. št. 1034/2, k.o. 452 Dolena (ID 1120013) – 
zazidano stavbno zemljišče s stanovanjskim objektom 
na naslovu Dolena 36a (št. stavbe 46) in gospodarskim 
poslopjem (št. stavbe 208), skupna površina zemljišča 
znaša 1.151 m2 ter parc. št. 1033/1, k.o. 452 Dolena 
(ID 1024391) – deloma nezazidano stavbno zemljišče, 
deloma kmetijsko zemljišče v skupni izmeri 1.981 m2; sku-
pna izhodiščna vrednost prodaje znaša 87.800,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdil o namenski rabi zemljišča 
št. 3501-2596/2016-3 (5009) in 350-2596/2016-2 (5009), 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 26 / 26. 5. 2017 / Stran 1361 

ki ju je dne 20. 10. 2016 v imenu Občine Videm izdala 
Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju:

a. Parcela št. 1034/2, k.o. Dolena se nahaja na ob-
močju enote urejanja prostora: HV01 Haloze – Obmo-
čje Dolene; osnovna namenska rab prostora: območje 
stavbnih zemljišč; podrobnejša namenski rabi prostora: 
območje površin razpršene poselitve (A), kot avtohtoni 
vzorec v krajini nizke gostote pozidave, s pojavi samo-
tnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, raztre-
senih, razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih 
oblik strnjenih manjših naselij (manjša gručasta naselja); 
površine razpršene poselitve so namenjene površinam 
kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju ter spremlja-
jočim dejavnostim.

b. parc. št. 1033/1, k.o. Dolena se nahaja na obmo-
čju enote urejanja prostora: HV01 Haloze – Območje 
Dolene; osnovna namenska raba prostora: parcela se 
večinoma nahaja v območju kmetijskih zemljišč, zahodni 
del parcele pa se nahaja v območju stavbnih zemljišč; 
podrobnejša namenska rabi prostora: parcela se ve-
činoma nahaja v območju drugih kmetijskih zemljišč 
(K2), zahodni del parcele pa v območju površin razpr-
šene poselitve (A), kot avtohtoni vzorec v krajini nizke 
gostote pozidave, s pojavi samotnih kmetij, zaselkov, 
razdrobljenih, razpršenih, raztresenih, razpostavljenih 
in razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših 
naselij (manjša gručasta naselja); površine razpršene 
poselitve so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi 
dejavnostmi in bivanju ter spremljajočim dejavnostim.

c. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških 
parcel: Občinski prostorski načrt: Odlok o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Videm (Uradno glasilo slo-
venskih občin, št. 62/15).

d. Podatki o območjih varovanj in omejitev: Varoval-
ni pas prometne infrastrukture – lokalne ceste; Erozijsko 
območje, kjer veljajo protierozijski ukrepi (običajni); Eko-
loško pomembno območje z oznako EPO – Vinorodne 
Haloze 42400, ki je zavarovano z Uredbo o ekološko 
pomembnih področjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 
99/13); Območje varstva Natura 2000 z oznako pSCI – 
SI3000117 Haloze – vinorodne, ki je zavarovano z Ured-
bo o posebnih varstvenih območjih (Natura 2000) (Ura-
dni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 
35/13 – popravek, 3/14).

8. parc. št. 3171/3, k.o. 2391 – Vipavski 
križ (ID 3168410), zazidano stavbno zemljišče 
v izmeri 271,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 
15.000,00 EUR;

i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišča 
št. 3502-1/16-839, ki ga je dne 3. 6. 2016 izdala Občina 
Ajdovščina:

a. Parcela št. 3717/3, k.o. Vipavski križ je po veljav-
nih prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbene-
ga plana Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 96/04) 
opredeljena kot stavbno zemljišče – gradbena parcela, 
na kateri stoji objekt.

b. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o pri-
pravi prostorskega načrta Občine Ajdovščina (Uradni 
list RS, št. 120/07).

9. parc. št. 89/3, k.o. 2155 – Hraše (ID 2916007), 
nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 494 m2; izho-
diščna vrednost prodaje znaša 35.000,00 EUR;

i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča 
št. 3506-0685/2016-2, ki ga je dne 24. 10. 2016 izdala 
Občina Radovljica:

a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške 
parcele: Občinski prostorski načrt: Strategija prostor-
skega razvoja občine Radovljica z urbanistično zasnovo 

Radovljica – Lesce (Deželne novice — Uradne objave, 
št. 159/12); Prostorski red občine Radovljica (Deželne 
novice — Uradne objave, št. 159/12, 166/12 – popravek, 
170/13, 178/13 – razlaga, 191/14, 194/15,, 202/15); 
Prostorski izvedbeni načrt: Zazidalni načrt Center – Le-
sce (Deželne novice, Uradne objave, št. 98/08, 112/09, 
123/10, 128/10, 132/10, 150/11, 157/12).

b. Podatki o namenski rabi prostora: prostorska 
enota LE 01 – osnovna namenska raba: poselitev – me-
šana območja (M); podrobna namenska raba: osrednje 
površine (MO).

c. Podatki o varovanju in omejitvah (vrste varovalne-
ga območja, ki so s posebnim aktom oziroma predpisom 
o zavarovanju opredeljena kot varovana območja): lega 
v območju, ki se ureja z ZN Center – Lesce (Deželne no-
vice, Uradne objave, št. 98/08, 112/09, 123/10, 128/10, 
132/10, 150/11, 157/12); potek in varovalni pas telekomu-
nikacijskega voda; vplivno območje letališča ALC Lesce 
– območje »B«; varovalni pas kategorizirane občinske 
ceste – lokalna cesta LC 348031 in javna pot JP 848721.

d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami 
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o začet-
ku priprave tretjih sprememb in dopolnitev Prostorskega 
reda občine Radovljica (Deželne novice Uradne objave, 
št. 198/15) – faza: zaključena javna razgrnitev.

V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremičnin 
ni vključen 2 % davek na promet nepremičnin oziroma 
DDV po zakonsko določeni stopnji. Davek in stroški 
prenosa lastništva bremenijo kupca.

Posebni pogoji urejanja zemljišč v varovalnem pasu 
avtoceste: na zemljiščih, ki se deloma ali v celoti naha-
jajo znotraj 40-metrskega varovalnega pasu avtoceste, 
merjeno od zunanjega roba cestnega sveta, je po določ-
bi 66. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 
48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) raba prostora omeje-
na. Za gradnjo in rekonstrukcijo objektov ter za izvaja-
nje kakršnih koli drugih del na zemljiščih v varovalnem 
pasu avtoceste je, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev 
za posege v prostor, potrebno pridobiti tudi soglasje 
DARS d.d. kot upravljavca avtocest. Pri izdaji soglasja 
se morajo upoštevati interesi varovanja državne ceste in 
prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja 
prometa ter varovanja njenega videza, zato bistvena 
opozorila in pogoji v soglasju določajo da posegi v va-
rovalnem pasu avtoceste:

– ne smejo biti v nasprotju s predpisanimi ukrepi 
za varstvo cest in za varno odvijanje prometa na njih;

– da je zaradi prihodnjega razvoja prometa potreb-
no upoštevati možnost širitev avtoceste za en vozni pas, 
to je minimalno 7,0 m obojestransko;

– da morajo biti morebitni objekti odmaknjeni od 
parcelne meje avtoceste najmanj toliko, kolikor je pred-
videna višina objekta oziroma najmanj 8,0 m (torej 
15,0 m od meje cestnega sveta);

– da se parkirišče lahko izvede z odmikom najmanj 
1,0 m od parcelne meje cestnega sveta;

– da morajo biti vsi komunalni vodi odmaknjeni od 
meje cestnega sveta najmanj 2,0 m (cca 4,0 m od va-
rovalne ograje);

– da mora investitor morebitnega objekta zagotoviti 
njegovo pasivno zaščito skladno s Pravilnikom o zašči-
ti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12) in 
Tehničnimi smernicami za graditev »TSG-1-005 Zašči-
ta pred hrupom«;

– da je izvedba vseh ukrepov za zaščito pred vpli-
vi ceste in prometa na njej za nove objekte in njihove 
funkcionalne površine, umeščene v varovalni pas avto-
cest, obveznost investitorjev (četrti odstavek 66. člena 
Zakona o cestah);
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– da meteorna voda njej z objektov in njihove funk-
cionalne površine ne sme biti speljana v naprave za od-
vodnjavanje avtoceste in njenega cestnega sveta, sama 
ureditev odvodnje meteornih voda pa ne sme poslabšati 
ali ogroziti obstoječega sistema odvodnjavanja avtoceste;

– če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnih 
kamnov, je le-te investitor dolžan na svoje stroške po 
pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti 
v prvotno stanje;

– da mora biti osvetlitev skladna z Uredbo o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni 
list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13);

– da se zaradi varovanja videza avtoceste in var-
nosti prometa na njej v njenem varovalnem pasu ne 
sme postavljati nikakršnih reklam, svetlobnih napisov in 
drugih za prometno varnost motečih dejavnikov, kot to 
določa 78. člen Zakona o cestah;

– da se s posegi v varovalni pas avtoceste ne sme 
onemogočati ali ovirati izvajanja rednih vzdrževalnih del 
na avtocesti in na njenih spremljajočih objektih.

III. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna ku-
pnino v roku 15 dni od prejema obvestila prodajalca, da 
je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 
15 dni je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, ko je 
kupec proračunski uporabnik, veljajo plačilni roki, kot 
jih določa 32. člena Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list 
RS, št. 80/16).

IV. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je 
pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.

V. Pogoji sodelovanja:
a.) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne 

osebe.
b.) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, 

ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v viši-
ni 10 % od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na 
transakcijski račun prodajalca št. Znesek kupnine na-
kaže kupec na transakcijski račun št.: SI56 05100 – 
8000069735, odprt pri Abanki d.d., z obvezno navedbo 
namena nakazila: varščina, sklic na številko 231-030.

Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. 
Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnje-
na v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega 
ponudnika.

c.) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalne-

ga prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke 
o zastopnikih podjetja,

– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– Višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti 

nižja od izhodiščne cene,
– Davčno številko, matično številko (za pravne ose-

be) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in 
telefonsko številko.

– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo 

osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o drža-
vljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu 
druge države članice Evropske unije, ostali pa še doka-
zila, ki izkazujejo pogoje pod katerimi lahko lastninsko 
pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobi-
jo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna 
pogodba.

2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek 
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti sta-
rejši od treh mesecev.

3. V kolikor v postopku fizična ali pravna oseba 
sodeluje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno 
pooblastilo, overjeno pri notarju.

4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s prilože-
no navedbo celotne številke računa za primer vračila 
varščine.

5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina 
razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.

VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela 

najkasneje do 16. 6. 2017 do 12. ure na naslov: Družba 
za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izposta-
va v Ljub ljani, Dunajska 7, 1000 Ljub ljana, pod oznako 
»Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«. 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov 
pošiljatelja.

Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec 
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo 
v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo po-
nudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.

Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe 
pisno obveščeni.

VI. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena 
cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjeva-
le zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne 
prodajne cene.

VII. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu »vide-

no-kupljeno«;
– Nepremičnine so pod posamezno zaporedno šte-

vilko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če 
je podana za posamezen sklop v celoti;

– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo skle-
njena, v kolikor morebitni zakoniti predkupni upraviče-
nec ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod 
enakimi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji;

– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponu-
dnikom, je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli 
ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe;

– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s proda-
jalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 
15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem 
roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist pro-
dajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe;

– Predlog za ureditev zemljiško knjižnega stanja po 
sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec;

– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 
120 dni od roka za oddajo ponudbe.

VIII. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponu-
dniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziroma spletni 
strani www.dars.si ali po tel. 01/300-98-82 ali 01/300-98-85.

DARS d.d.

 Ob-2302/17

Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 
3320 Velenje (na podlagi dokumenta protokol prodaje 
poslovno nepotrebnega premoženja, potrjen s strani NS 
PV aprila 2015), kot organizator prodaje objavlja

javno zbiranje ponudb1

za prodajo kompleksa Avtokamp jezero, cesta 
Simona Blatnika 27, 3320 Velenje

1 Javno zbiranje ponudbe po tej objavi se šteje kot va-
bilo k dajanju ponudb v smislu tretjega odstavka 22. člena 
Obligacijskega zakonika (uradni list RS, št. 97/07 – uradno 
prečiščeno besedilo).

I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 
3320 Velenje.
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II. Opis predmeta zbiranja ponudb:
prodaja kompleks Avtokamp jezero (v nadaljevanju 

»kamp«), ki je v lasti Premogovnika Velenje obsega:
– Ograjen prostor za kampiranje v izmeri 22.259 m2 

ter ima priključek za elektriko, vodovod in kanalizaci-
jo. V ograjenem prostoru se nahajata tudi dva objekta 
– št. stavbe 439-1, neto tlorisna površina 187 m2, in 
objekt recepcija, št. stavbe 440-1, neto tlorisna površina 
197 m2. Kamp stoji na parc. št. 937/0, k.o. 964-Velenje.

– Izhodiščna neto cena (orientacijska vrednost) 
znaša 850.000,00 EUR.

Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepre-
mičnin) se obračuna v skladu z zakonodajo RS. Davek 
od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) in 
drugi stroški prenosa lastništva na predmetu prodaje 
bremenijo kupca. Plačilo celotne kupnine je pogoj za 
prenos lastništva.

III. Način in rok plačila varščine za resnost ponud-
be: pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih po-
nudb je plačana varščina za resnost ponudbe, ki znaša 
20.000,00 EUR in se najkasneje do oddaje zavezujoče 
ponudbe plača na TRR, št. SI56 0242 6001 8871 981, 
odprt pri Nova Ljub ljanska banka d.d., z obveznim skli-
cem na 92231217. Potrdilo o plačani varščini je obvezna 
sestavina ponudbe.

IV. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizič-

ne in pravne osebe.
b) Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupni-

no. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti in 
brez drugih obveznosti prodajalca vrnjena v naslednjih 
rokih:

– za neizbrane ponudnike, ki se ne bodo uvrstili 
v naslednje kroge izbora: v roku 14 dni od sprejema 
odločitve prodajalca, da s posameznim ponudnikom ne 
bo nadaljeval pogajanj za sklenitev pogodbe o prodaji;

– za neizbrane ponudnike, ki se bodo uvrstili 
v končni krog izbora: v roku 14 dni po končanem izboru 
najugodnejšega ponudnika;

– v vsakem primeru je skrajni rok za vračilo varšči-
ne 14 dni po zaustavitvi postopka.

c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– navedbo, da je ponudba zavezujoča;
– naziv podjetja in sedež ponudnika ter podatke 

o zastopnikih ponudnika, ki je pravna oseba;
– davčno številko, matično številko (za pravne ose-

be) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba ozi-
roma drugo primerljivo identifikacijsko številko za po-
nudnika, ki je tuja fizična ali pravna oseba in kontaktne 
podatke ponudnika (e-naslov, telefonsko številko, šte-
vilko faksa);

– navedbo predmeta zbiranja ponudb;
– višino ponujene cene brez dajatev (brez DDV ali 

davka na promet nepremičnin), ki obsega kupnino za 
celoten kamp;

– rok plačila kupnine ne sme biti daljši od 45 dni od 
podpisa pogodbe o prodaji.

V. Ponudbi je potrebno predložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo 

osebne izkaznice ali potnega lista.
2. Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji 

morajo ponudbi priložiti izjavo, da so osebe, vpisane 
v sodno-poslovnem registru, ki ga vodi Agencija za 
javnopravne evidence in storitve, zakoniti zastopniki 
ponudnika oziroma osebe, pooblaščene za zastopanje 
ponudnika. Pravne osebe s sedežem izven Republike 
Slovenije morajo ponudbi priložiti uradno preveden izpis 
iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ne sme 
biti starejši od 30 dni od dneva predložitve ponudbe.

3. Tuje pravne osebe morajo ponudbi priložiti do-
kazila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko prido-
bijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki 
Sloveniji, kot jih za tujce določa zakon ali mednarodna 
pogodba.

4. Kolikor v postopku pravna oseba sodeluje po 
pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno pooblastilo, 
overjeno pri notarju.

5. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s prilože-
no navedbo celotne številke računa za primer vračila 
varščine.

6. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina 
razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.

7. Ostale listine, ki jih je potrebno priložiti ponudbi, 
so določene v razpisni dokumentaciji.

VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela 

najkasneje do 30. 6. 2017 do 12. ure oziroma z možno-
stjo podaljšanja zaradi objektivnih razlogov na strani 
kupca, ob dogovoru z organizatorjem prodaje na naslov: 
Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320 
Velenje – kadrovsko – splošno področje – ekspedit, 
s pripisom »Ne odpiraj-ponudba javno zbiranje ponudb 
– prodaja kompleksa Avtokamp jezero«. Na hrbtni strani 
ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec 
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo 
v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo po-
nudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.

Ponudniki bodo o izidu 1. kroga izbora ponudnikov 
pisno obveščeni v roku 14 dni od določenega datuma 
za oddajo ponudb. O izidu morebitnih nadaljnjih krogov 
izbora najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki, ki 
bodo vključeni v nadaljnje kroge izbora, obveščeni pisno 
in v primernih rokih.

VII. Merilo za izbiro ponudnika: merilo za izbiro 
ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba (naj-
višja ponujena cena in najugodnejši plačilni pogoji za 
prodajalca). Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo iz-
polnjevale zahtevane pogoje. V primeru, da dva ali 
več ponudnikov ponudijo primerljive in/ali konkurenčne 
pogoje, bo naročnik z najugodnejšimi ponudniki izvedel 
dodatna pogajanja.

VIII. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je 
pogoj za pridobitev lastninske pravice na kampu. Kupec 
bo celotno kupnino plačal kot bo dogovorjeno s pogod-
bo na račun Premogovnika Velenje št. SI56 0242 6001 
8871 981, odprt pri Nova Ljub ljanska banka d.d. Po 
plačilu celotne kupnine in poravnanih stroških, bo pro-
dajalec kupcu izročil kamp v last in posest ter bremen 
prosto ter nanj prenesel lastninsko pravico.

IX. Drugi pogoji:
– Predmet prodaje kamp je naprodaj kot celota. Po-

nudba je veljavna samo, če je podana za celoten pred-
met zbiranja ponudb.

– Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno.
– Organizator lahko odstopi od postopka izbire naj-

ugodnejšega ponudnika in/ali odstopi od pogajanj s po-
nudniki v vsakem trenutku brez stroškov in posledic. 
Organizator ni obvezen skleniti pogodbo s ponudnikom, 
ki ponudi najvišjo ceno ali s katerim koli ponudnikom.

– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan z organi-
zatorjem skleniti pogodbe v čim krajšem možnem času 
po prejemu sklepa o izbiri (največ 45 dni). Če kupec 
v določenem roku ne podpiše pogodb, varščina za re-
snost ponudbe zapade v korist prodajalca in velja, da je 
kupec odstopil od ponudbe.

– Predlog za ureditev zemljiško knjižnega stanja lah-
ko podata obe stranki.
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– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 
150 dni od roka za oddajo ponudbe z možnostjo spora-
zumnega podaljšanja.

– Trenutno je kamp v najemu, najemnik pa 
ima predkupno pravico.

X. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni stra-
ni Premogovnika Velenje d.d., http://www.rlv.si/si/1585. 
Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na 
naslovu: robert.kozar@rlv.si ali po tel. 03/899-61-66.

Premogovnik Velenje d.d.

Št. 4301-0005/2017 Ob-2330/17

Študentski dom Ljub ljana, Svetčeva ulica 9, 1000 
Ljub ljana, v skladu z določili Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 
– ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO in 76/15, v nadaljevanju: 
zakon) in določili Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16, v nadaljevanju: 
uredba) objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo ležišč Študentskega doma Ljub ljana  

v najem
1. Splošno
Predmet oddaje v najem je razdeljen na dva sklo-

pa, in sicer:
Sklop 1: najmanj 84 ležišč študentskega doma – 

Dom Ilirska, kuhinje in kopalnice pripadajoče ležiščem, 
ki so predmet oddaje v najem. Predmetu najema pripa-
da tudi uporaba dežurne lože, TV sobe, prostora za po-
steljnino, rekreacijske sobe in skupnih prostorov doma;

Sklop 2: najmanj 60 ležišč študentskega doma – 
Dom XIV, kuhinje in kopalnice pripadajoče ležiščem, ki 
so predmet oddaje v najem. Predmetu najema pripada 
tudi uporaba dežurne lože, prostora za posteljnino, učil-
nice in skupnih prostorov doma.

Dom Ilirska se nahaja na naslovu Ilirska ulica 2, 
1000 Ljub ljana, št. stavbe 720 k.o. 1737 Tabor, Dom 
XIV pa na naslovu Svetčeva ulica 9, 1000 Ljub ljana, št. 
stavbe 1297 k.o. 2679 Gradišče II. Lastnik nepremičnin, 
na katerih se nahaja predmet oddaje v najem iz prvega 
odstavka te točke, je Republika Slovenija, upravljavec 
pa je Študentski dom Ljub ljana.

Ležišča se oddajajo za izvajanje turistične dejavno-
sti, pod pogoji, navedenimi v tej objavi in dokumentaciji 
v zvezi z javnim zbiranjem ponudb.

Dokumentacija v zvezi z javnim zbiranjem ponudb 
je na voljo ves čas trajanja razpisa na spletni strani: 
www.stud-dom-lj.si.

Kontaktna oseba za morebitna vprašanja: Su-
zana Flegar, tel. 01/242-10-37, el. naslov: turi-
zem@stud-dom-lj.si.

2. Predmet oddaje v najem
a.) Predmet najema za Sklop 1, na naslovu Ilirska 

ulica 2, 1000 Ljub ljana, je najmanj 84 ležišč študentske-
ga doma – Dom Ilirska, kuhinje in kopalnice pripadajo-
če ležiščem, ki so predmet oddaje v najem. Predmetu 
najema pripada tudi uporaba dežurne lože, TV sobe, 
prostora za posteljnino, rekreacijske sobe in skupnih 
prostorov doma.

b.) Predmet najema za Sklop 2, na naslovu Svetče-
va ulica 9, 1000 Ljub ljana, je najmanj 60 ležišč študent-
skega doma – Dom XIV, kuhinje in kopalnice pripadajo-
če ležiščem, ki so predmet oddaje v najem. Predmetu 
najema pripada tudi uporaba dežurne lože, prostora za 
posteljnino, učilnice in skupnih prostorov doma.

3. Osnovni pogoji
1. Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezen 

sklop ali oba sklopa.
2. Ponudnik mora za izkaz resnosti svoje po-

nudbe za posamezen sklop vplačati varščino v višini 
1.000,00 EUR in jo nakazati na transakcijski račun na-
jemodajalca številka SI56 0110 0600 0041 151, odprt 
pri UJP, sklic 201 – 200, ki bo izbranemu ponudniku 
vrnjena v roku enega meseca po prenehanju najemne-
ga razmerja.

3. Izbrani ponudnik bo moral vplačati varšči-
no za zavarovanje plačila ali zagotoviti bančno garan-
cijo za zavarovanje terjatve upnika z veljavnostjo do 
31. 10. 2017. Varščino ali garancijo bo moral izbrani po-
nudnik zagotoviti najkasneje do podpisa pogodbe, in si-
cer za Sklop 1 (Dom Ilirska) v vrednosti 30.000,00 EUR 
in Sklop 2 (Dom XIV) v vrednosti 17.000,00 EUR. Var-
ščina se nakaže na transakcijski račun najemodajalca 
številka SI56 0110 0600 0041 151, odprt pri UJP, sklic 
201 – 200 in bo izbranemu ponudniku vrnjena v roku 
enega meseca po prenehanju najemnega razmerja, pod 
pogojem, da bo izbrani ponudnik izpolnil vse pogodbene 
obveznosti.

4. Ponudnik mora izpolnjevati pogoje sposobno-
sti oziroma pri ponudniku ne sme biti podan katerikoli 
razlog za izključitev v smislu 75. člena Zakona o javnem 
naročanju (v nadaljevanju ZJN-3).

5. Ponudnik mora biti registriran za opravljanje 
dejavnosti nastanitvenih obratov.

6. Ponudnik mora izkazati, da je finančno in po-
slovno sposoben ter da razpolaga z zadostnimi tehnič-
nimi in kadrovskimi zmogljivostmi.

7. Ponudnik mora imeti organizirano lastno 
24-urno recepcijsko službo.

8. Izbrani ponudnik bo moral zagotoviti:
– usposobljene delavce za izvajanje s pogodbo 

prevzetih obveznosti (recepcija, čiščenje, vzdrževanje 
itd.);

– 24-urno recepcijsko službo;
– opremo apartmajske kuhinje (krožniki, pribor 

in posoda);
– sanitarni material v najetih prostorih;
– redno dnevno čiščenje predmeta najema;
– izvajanje intervencijske vzdrževalne službe;
– urejen rezervacijski sistem;
– ustrezno zaščito in varstvo delavcev skladno 

s predpisi o varstvu pri delu, pri čemer bo najemodajalec 
najemniku zagotovil:

– prostor za izobešanje cenika in splošnih po-
gojev uporabe ležišč,

– prostor in protokol za prijavo uporabnikov,
– internetni priključek s fiksnim IP naslovom za 

potrebe najemnika in uporabnikov,
– kontaktno osebo za reševanje izrednih pri-

merov.
9. Izbrani ponudnik prevzema tudi obveznost pla-

čevanja storitve mesečno, in sicer najkasneje v osmih 
dneh po opravljeni storitvi in izstavitvi računa, ki se izda 
na zadnji dan v mesecu. Pravočasno plačilo najemnine 
je bistvena sestavina najemne pogodbe.

Najemnik najetih ležišč ne sme oddati v podnajem.
Najemnik mora pri uporabi ležišč ravnati z vso skrb-

nostjo ter jih uporabljati samo v namen, ki je določen 
v pogodbi.

Najemnik mora na lastne stroške sam pridobiti vsa 
dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za 
opravljanje dejavnosti nastanitvenih obratov.

Najemnik mora za vsak poseg, ki presega redna 
vzdrževalna dela, pridobiti soglasje najemodajalca.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 26 / 26. 5. 2017 / Stran 1365 

Najemnik ni upravičen do povrnitve vlaganj v pred-
met najema.

4. Višina najemnine in čas trajanja najema
Najemna pogodba za Sklop 1 se sklepa za določen 

čas, in sicer za obdobje od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017.
Najemna pogodba za Sklop 2 se sklepa za določen 

čas, in sicer za obdobje od 15. 7. 2017 do 31. 8. 2017.
Najemnina za posamezen sklop bo določena na 

podlagi ponudbe najugodnejšega ponudnika.
Ponujena najemnina za Sklop 1 ne sme biti nižja od 

izhodiščne najemnine, ki za Dom Ilirska znaša najmanj 
175,00 EUR/ležišče/mesec z vključenim DDV.

Ponujena najemnina za Sklop 2 ne sme biti nižja 
od izhodiščne najemnine, ki za Dom XIV znaša najmanj 
184,67 EUR/ležišče/mesec z vključenim DDV.

5. Navodila za izdelavo ponudbe
Ponudba za posamezen sklop se bo štela za popol-

no, če bo ponudnik predložil vse zahtevane in izpolnjene 
obrazce ter dokumente:

– Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ponudbe 
za posamezen sklop ali oba sklopa s podatki o ponudni-
ku in izjavo o veljavnosti ponudbe (Obrazec 1).

– Potrdilo o vplačani varščini za izkaz resnosti po-
nudbe za posamezen sklop.

– Podpisano in žigosano izjavo o izpolnjevanju po-
gojev (Obrazec 2).

– Podpisano in žigosano izjavo o najmanj 3-letnih 
izkušnjah z izvajanjem dejavnosti nastanitvenih obratov 
(Obrazec 3).

– Izjavo banke/bank ali obrazec S. BON-1/P, da 
ponudnik v zadnjih 6 mesecih od izdaje listin ni imel 
blokiranih poslovnih računov.

– Izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec posamezne 
ali obeh najemnih pogodb (Obrazec 4).

– Podpisano in žigosano izjavo, da bo na lastne 
stroške organiziral lastno 24-urno recepcijsko službo 
(Obrazec 5).

– Izpolnjen, podpisan in žigosan ponudbeni pred-
račun (Obrazec 6).

Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del ponud-
be, morajo biti predloženi v originalnih izvodih ter žigosani 
in podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika.

Nepopolnih ponudb najemodajalec ne bo obrav-
naval.

6. Postopek zbiranja ponudb ter rok in način oddaje 
ponudbe

Postopek zbiranja ponudb se izvaja skladno z dolo-
čili uvodoma navedenega zakona in uredbe.

Javno zbiranje ponudb z razpisno dokumentacijo je 
objavljeno na spletni strani: www.stud-dom-lj.si.

Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo 
prispele do 12. 6. 2017 do 12. ure na naslov: Študentski 
dom Ljub ljana, Svetčeva ulica 9, 1000 Ljub ljana.

Ponudnik mora na ovojnico pripisati: Ne odpiraj – 
ponudba za najem ležišč Študentskega doma Ljub ljana. 
Na hrbtni strani morata biti naziv in naslov pošiljatelja.

Odpiranje ponudb bo dne 13. 6. 2017 ob 9. uri na 
sedežu Študentskega doma Ljub ljana, Svetčeva ulica 9, 
1000 Ljub ljana. K odpiranju ponudb lahko pristopi vsak 
ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je oddal pra-
vočasno ponudbo.

Prepozno prispele ponudbe bo naročnik neodprte 
vrnil pošiljatelju.

7. Veljavnost ponudbe in obvestilo o izbiri: ponudba 
mora veljati najmanj 60 dni od poteka roka za oddajo 
ponudb. Ponudba, ki velja krajši čas, bo izločena iz na-
daljnjega postopka.

8. Izbira ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika po posa-

meznih sklopih je najvišja ponujena najemnina.
Ponujena najemnina ne more biti nižja od posa-

mezne izhodiščne najemnine. Ponudba ponudnika, ki 
bo ponujal nižjo od posamezne izhodiščne najemnine, 
bo izločena.

V primeru, da bosta dva ponudnika oziroma več 
ponudnikov ponudili enako najemnino za posamezen 
sklop, bo naročnik pozval oba najugodnejša ponudni-
ka oziroma vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove 
ponudbe, pri čemer bo za novo izhodiščno najemnino 
veljala najemnina, ki so jo v svojih ponudbah ponudili 
najugodnejši ponudniki.

Neizbranim ponudnikom bo varščina za izkaz re-
snosti ponudbe brez obresti vrnjena v 8 dneh po podpisu 
pogodbe z izbranim ponudnikom.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka za vsak posamezen sklop obveščeni v 10 dneh po 
opravljeni izbiri.

9. Opozorila
Študentski dom Ljub ljana si pridržuje pravico, da 

brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do skle-
nitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek 
javnega zbiranja ponudb, ne da bi za to navedel razloge 
ali ne izbere nobenega ponudnika in da izvede ponovni 
javni razpis.

Za podrobnejše podatke in informacije glede pred-
meta javnega zbiranja ponudb lahko zainteresirani po-
nudniki med 9. in 12. uro pokličejo na tel. 01/242-10-37.

Ogled predmeta tega javnega zbiranja po-
nudb bo zainteresiranim ponudnikom omogočen dne 
1. 6. 2017, med 9. in 12. uro, po predhodnem dogovoru 
s kontaktno osebo Študentskega doma Ljub ljana, na 
tel. 01/242-10-37.

V primeru, da bo najugodnejši ponudnik umaknil 
ponudbo oziroma da ne bo podpisal pogodbe v spodaj 
navedenem in zahtevanem roku, si najemodajalec pridr-
žuje izbrati drugega najugodnejšega ponudnika.

10. Sklenitev pogodbe: v 8 dneh po prejemu ob-
vestila o izbiri najugodnejšega ponudnika za vsak po-
samezen sklop mora le-ta pristopiti k podpisu najemne 
pogodbe. V primeru, da tega ne stori, se šteje, da je 
odstopil od pogodbe.

Študentski dom Ljub ljana
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Št. 02110-7/2017-2 Ob-2325/17

Območna geodetska uprava Koper, Cankarjeva 
ulica 1, Koper, v skladu s sedmim odstavkom 11. čle-
na Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni 
list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US in 106/10 – 
ZDoh-2H) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasle-
dniki po verjetno umrlem Koblar Antonu, Brezovica 19, 
6242 Materija, (v zk Brezovica 16) lastniku, vpisane 
lastninske pravice na podlagi Temeljne prisodne listine 
z dne 4. 6. 1907, opr. št. A 212/5-9, darilne pogodbe 
z dne 27. 6. 1904 in kupoprodajne pogodbe z dne 2. 6. 
1907 parcele št. 1763/1 k.o. 2561-Brezovica, da se ja-
vijo v 30 dneh od dneva objave oklica v Uradnem listu 
RS in na enotnem državnem portalu e-uprave, vstopijo 
v postopek ureditve meje parcele št. 1764/3 in 1794/8 
v k.o. 2561-Brezovica, ki ga vodi geodetsko podjetje 
Geodetsko podjetje Sežana d.o.o., Partizanska c. 17, 
6210 Sežana.

Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izka-
zati obstoj svojega pravnega nasledstva.

Če se na objavo oklica ne javi nihče velja domneva, 
da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno 
katastrsko mejo.

Območna geodetska uprava Koper
dne 10. 5. 2017

Objave po Zakonu  
o evidentiranju nepremičnin



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 26 / 26. 5. 2017 / Stran 1367 

SV 509/2017 Ob-2306/17

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega 
zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz Škofje Loke, 
opr. št. SV 509/2017 z dne 17. 5. 2017, je dvosobno 
stanovanje s kabinetom št. 3, ki se nahaja v pritličju 
večstanovanjskega bloka na naslovu Frankovo nase-
lje 66, 4220 Škofja Loka, ki po podatkih pogodb stoji na 
parc. št. 101/2 k.o. Stari Dvor, iz katastrskih podatkov 
pa izhaja, da ima stavba ident. št. 310 in stoji na parc. 
št. 101/31 k.o. 2029 Stari Dvor in ki meri 68.20 m2, 
last kreditojemalca – zastavitelja Andreja Klemenčiča, 
roj. 25. 8. 1986, Bukovica 41, Selca, do celote, na pod-
lagi Prodajne pogodbe, sklenjene v notarskem zapisu 
tukajšnje notarske pisarne opr. št. SV 393/2017 z dne 
3. 5. 2017 s prodajalcema Darijem Levačićem in Jeleno 
Levačić, zastavljeno v korist upnika SKB BANKA d.d., 
Ljub ljana, s sedežem v Ljub ljani, Ajdovščina 4, matična 
številka 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve 
v višini 50.000,00 € s pripadki.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

Z 11/2017 Os-2158/17

Na podlagi sklepa opr. št. 0277 Z 11/2017, ki ga 
je 28. 2. 2017 izdalo Okrajno sodišče v Gornji Radgoni 
je bila na nepremičnini: posamezni del št. 101 v stav-
bi št. 930 k.o. 184 - Gornja Radgona, stoječ na parc. 
št. 384/1 k.o. 184 - Gornja Radgona, ki je last Alojza 
Koren, Zvezna ulica 6, Murska Sobota, do celote, usta-
novljena zastavna pravica v korist upnika Republika Slo-
venija, Gregorčičeva ulica 20, Ljub ljana, za zavarovanje 
denarne terjatve v višini 12.228,30 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 20. 4. 2017

VL 164017/2015 Os-2225/17

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani VL 164017/2015 z dne 9. 2. 2017, zaradi 
izterjave denarne terjatve v višini 1.587,54 EUR s pp, 
je bil v korist upnika Staninvest družba za poslovanje 
z nepremičninami d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, 
dne 10. 3. 2017 opravljen rubež nepremičnine – poslov-
nega prostora v objektu F, S 23 na naslovu Cesta prole-
tarskih brigad 57, Maribor, v velikosti 118,80 m2, ki stoji 
na parceli št. 80/4, k.o. Spodnje Radvanje, last dolžnika 
Slopek, pekarstvo, trgovina, storitve, d.o.o., Cesta pro-
letarskih brigad 57, Maribor, do 1/1 celote.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 5. 2017

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

II N 599/2014 Os-2205/17

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni sodnici 
Mojci Hribar v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Mirko 
Bandelj, 2. Stanislava Bandelj Držaj, 3. Dušanka Pirnar 
Grnjak, 4. Dragica Kavčič, 5. Zdenko Vižintin, 6. Mikan 
Vujanović, 7. Mila Vujanović, 8. Terezija Štrukelj, 9. Dra-
gutin Bistrović, 10. Miran Kočar, 11. Martin Podergajs, 
12. Jovana Čekić, 13. Drago Čekić, 14. Milan Šivec, 
15. Ivanka Šivec, 16. Danica Đorđievski, 17. Nikola 
Đorđievski, 18. Marjan Ožbolt, 19. Teo Kahrimanović, 
20. Gordana Višinski, 21. Nada Marn, 22. Igor Marn, 
23. Irena Mastnak, 24. Jelica Zvizdalo, 25. Marija Juhart 
Šapec, vsi Ulica bratov Učakar 80, Ljub ljana, 26. Marija 
Habjan, 27. Alenka Rotter, 28. Vlasta Novak, 29. Bojan 
Ukmar, 30. Barica Črnič, 31. Irena Černič, 32. Marija 
Barbka Petkovšek, 33. Sava Čekić, 34. Bine Auguštin, 
35. Marko Stokin, 36. Vesna Žabkar, 37. Andrej Žabkar, 
38. Darja Potočnik Kodrun, 39. Andrej Kodrun, 40. Ta-
tjana Debevec, 41. Simona Padjen Gorše, 42. Bran-
ko Padjen, 43. Franc Glavač, 44. Rok Glavač Šah, 
45. Monika Cvirn, 46. Valentina Butkovič, 47. Marko 

Objave sodišč

Prus in 48. Marjan Juhart, vsi Ulica bratov Učakar 82, 
Ljub ljana, ki jih vse zastopa Odvetniška pisarna Mirko 
Bandelj, d.o.o., iz Ljub ljane, zoper nasprotnega udele-
ženca: Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
ki jo zastopa Bojan Drobež, odvetnik v Ljub ljani, ob 
udeležbi zakonitega udeleženca: SZ Ruski car d.o.o., 
Glinškova ploščad 22, Ljub ljana, kot upravnika stavbe, 
ob udeležbi prijaviteljev udeležbe: 1. Nova Ljub ljanska 
banka, Mestni trg 1, Ljub ljana, ki jo zastopa Boris Bav-
dek, odvetnik v Ljub ljani, 2. Telekom Slovenije, d.d., 
Cigaletova ulica 15, Ljub ljana, 3. Nataša Gostiša, Ulica 
bratov Učakar 82, Ljub ljana, 4. Marjan Ožbolt in 5. Franc 
Humer, oba Ulica bratov Učakar 80, Ljub ljana, zaradi 
vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiško-
knjižne listine, dne 10. 4. 2017 izdalo sklep o začetku 
postopka vzpostavitve zemljiško knjižne listine:

– kupne pogodbe z dne 31. 7. 1981, št. 3-1631/81-
DI/JŠ, sklenjene med prodajalcem Komunalna skupnost 
občine Ljub ljana-Šiška, Celovška cesta 135, Ljub ljana in 
kupcem Miroslavom Plešo in Pijo Pleša, oba stanujoča 
Na Gmajni 72, Ljub ljana, katere predmet je bil garažni 
boks št. 6 v izmeri 15,5 m2, ki leži v kleti na zahodni 
strani terasastega stanovanjskega objekta F 5-6, ki je 
povezana s parcelo št. 2219/6 k.o. Zgornja Šiška;

– pogodbe o zamenjavi garaž z dne 1. 10. 1993, 
sklenjene med prodajalcema Miroslavom Plešo ter Pijo 
Pleša in kupcem Francem Humerjem, katere predmet je 
garaža št. 6 v izmeri 15,15 m2, ki leži v kleti objekta Ulica 
bratov Učakar 80, Ljub ljana, ki je povezana s parcelo 
št. 2219/6 k.o. Zgornja Šiška.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski so-
dišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist udeleženca postopka, Franca 
Humerja.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 10. 4. 2017

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

I 284/2016 Os-1934/17

Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi 
upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživ-
ninski sklad RS, Dunajska cesta 21, Ljub ljana, zoper 
dolžnika Arber Gashi, Masljeva 3, Domžale, zaradi izter-
jave 2.536,10 EUR s pripadki, dne 31. 3. 2017 sklenilo:

Dolžniku Arber Gashi, ki ima zgolj prijavljeno pre-
bivališče na naslovu Centra za socialno delo Domža-
le, Masljeva 3, Domžale, se v tem postopku, skladno 
s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP, ki se uporablja v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi 
začasni zastopnik odvetnik Matjaž Markelj, Ljub ljanska 
cesta 80, Domžale, ki bo v tem postopku zastopal dol-
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žnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne 
nastopita pred sodiščem oziroma organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku po-
stavil skrbnika (83. člen ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 31. 3. 2017

I 521/2012 Os-3650/14

V izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni in pre-
živninski sklad RS, Kotnikova ulica 5, Ljub ljana, proti 
dolžniku Bojanu Zupan, Koroška cesta 19, Kranj, zaradi 
izterjave 5.449,49 EUR s pp, je sodišče dolžniku Bojanu 
Zupan, Koroška cesta 19, Kranj, postavilo začasnega 
zastopnika, in sicer odv. Markota Drinovca, ki ima v tem 
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika 
od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali 
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, 
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 10. 2014

III P 2590/2014 Os-2147/17

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po triažni sodnici Ka-
tarini Novšak Kaplan v pravdni zadevi tožeče stranke 
Simbol d.o.o., Storitve in inženiring, Gerbičeva 46, Ljub-
ljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Brezovec o. p., 
d.o.o. iz Ljub ljane, zoper toženo stranko: 1. Goran Ni-
kolovski, Marko Nestoroski 161, Ohrid, Makedonija, in 
2. Marija Filipova, Abas Emin 196/b, Ohrid, Makedo-
nija, vročati po pooblaščencu za sprejemanje pisanj 
v RS odvetnik Marjan Šnajder iz Ljub ljane, zaradi plačila 
4.081,00 EUR s pripadki, 13. 4. 2017 sklenilo:

Prvo toženi stranki Goranu Nikolovskemu, Marko 
Nestoroski 161, Ohrid, Makedonija, se postavlja za-
časna zastopnica, odvetnica Barbara Štraus Kunaver, 
Komenskega 12, Ljub ljana, ki bo zastopala prvo toženo 
stranko v tem postopku zaradi plačila 4.081,00 EUR 
s pripadki.

Začasna zastopnica ima v postopku, za katerega 
je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega za-
stopnika, prvo toženo stranko pa bo zastopala od dne-
va postavitve dalje, dokler prvo tožena stranka ali njen 
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, 
da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 13. 4. 2017

VL 21017/2017 Os-2198/17

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavaro-
valnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljub ljana, ki 
jo zastopa Branka Melinc, Verovškova 60B, Ljub ljana, 
proti dolžniku Mateju Ladič, Poljanska cesta 66, Ljub-
ljana, ki ga zastopa zak. zast. odvetnik Luka Brezovec, 
Beethovnova ulica 7, Ljub ljana dostava, zaradi izterjave 
1.806,09 EUR, sklenilo:

Dolžniku Mateju Ladič, Poljanska cesta 66, Ljub-
ljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Luka 
Brezovec, Beethovnova ulica 7, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 

sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 4. 5. 2017

3033 VL 158614/2014 Os-2219/17

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnika Snaga Javno podjetje d.o.o., Povšetova ulica 6, 
Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. Janko Kramžar, zoper 
dolžnika Andreja Slivnik, Ulica Jana Husa 3, Ljub ljana, 
zaradi izterjave 298,42 EUR s pp, sklenilo:

Dolžniku Andreju Slivniku, roj. 31. 12. 1967, se na 
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Sašo 
Ostrožnik, Kešetovo 4, 1420 Trbovlje.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do ta-
krat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 8. 5. 2017

IV P 168/2016 Os-1239/17

Okrožno sodišče v Murski Soboti je po višji sodnici 
Marjetici Škerget-Logar, v pravdni zadevi tožeče stran-
ke ml. Oliver Daniel Pal, Lipa 33, Beltinci, ki ga zastopa 
skrbnik Avgust Pal, ki ga zastopa Slavko Fartelj, od-
vetnik v Murski Soboti, zoper toženo stranko Isabelle 
Pal, Hopital Bligny, 91640 Briis-sous-Forges, Republika 
Francija, zaradi določitve preživnine, dne 25. 1. 2017 
sklenilo:

Toženi stranki Isabelle Pal se v predmetni pravdni 
zadevi postavi začasni zastopnik, in sicer odvetnik Dean 
Bačič, Slomškova ulica 11, 9000 Murska Sobota.

Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je po-
stavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.

Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od 
dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stran-
ka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 25. 1. 2017

P 53/2017 Os-2236/17

Okrajno sodišče v Murski Soboti po okrožni sodnici 
Tatjani Sotlar v pravdni zadevi tožeče stranke Slavko 
Mešič, Ulica ob Progi 51, Murska Sobota, ki jo zastopa 
Jože Korpič, odvetnik v Murski Soboti, zoper toženo 
stranko: 1. Franc Erdoši, Madžarska, 2. Jožef Erdoši, 
Švica, 3. Mihael Erdoši, Madžarska in 4. Štefan Erdo-
ši, Madžarska, zaradi ugotovitve lastninske pravice na 
podlagi priposestvovanja, sp. vr. 1.966,00 EUR, izven 
naroka dne 8. 5. 2017 izdaja oglas:

S sklepom tukajšnjega sodišča opr. št. P 53/2017-7 
z dne 11. 4. 2017 je na osnovi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku (ZPP) za začasnega zastopnika tože-
nim strankam, ki so neznanega bivališča, postavljen 
odvetnik Daniel Katalinič, Staneta Rozmana 10, Murska 
Sobota.

Ta oglas se objavi v Uradnem listu RS ter na oglasni 
deski tukajšnjega sodišča.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 5. 2017
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IV P 247/2016 Os-1811/17

Okrožno sodišče na Ptuju je po okrožni sodnici Al-
bini Šmid, v pravdni zadevi tožeče stranke Vanje Marolt, 
Videm pri Ptuju 31, Videm pri Ptuju, ki jo zastopa Rija 
Krivograd, odvetnica v Mariboru, zoper toženo stranko 
Skander Moussa, naslov neznan, zaradi razveze zakon-
ske zveze, dne 17. 3. 2017 sklenilo:

Predlogu tožeče stranke se ugodi in se toženi stran-
ki postavi začasna zastopnica odvetnica mag. Nina Bru-
men, Meljska cesta 1, Maribor.

Postavljena začasna zastopnica ima v predmetnem 
postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopni-
ka.

Te pravice ima začasna zastopnica od dneva po-
stavitve do tedaj, dokler tožena stranka ali njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče na Ptuju
dne 17. 3. 2017

In 180/2014 Os-2155/17

Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku izvršilni 
postopek na predlog upnika Rousengrad Traiding Limi-
ted, Agiou Pavlou & Rizokarpasou str. 2, Nicosia, ki ga 
zastopa Stanislav Klemenčič, odvetnik na Ptuju, zoper 
dolžnika: Logro Limited, Ifigenias (4th floor, P.C. 2007 
Strovolos) 7, Nicosia, zaradi izterjave 292.056,08 EUR.

V predmetni izvršilni zadevi je sodišče s skle-
pom In 180/2014 z dne 25. 4. 2017 na predlog upnika 
v skladu s 5. točko drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku – ZPP dolžniku Logro Limited, 
Ifigenias (4th floor, P.C. 2007 Strovolos) 7, Nicosia, 
postavilo začasnega zastopnika – odvetnika Jureta Ko-
čevarja, Ptujska cesta 8c, Ormož in hkrati razrešilo za-
časno zastopnico – odvetnico Jasno Brodarič Kočevar, 
Ptujska cesta 8c, Ormož, ki je bila postavljena s sklepom 
In 180/2014 z dne 11. 2. 2016, saj se je odrekla opravlja-
nju odvetniškega poklica.

Na podlagi 83. člena ZPP ima začasni zastopnik 
v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in 
dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti 
pa ima od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dol-
žnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 25. 4. 2017

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 150/2015 Os-2023/17

V zapuščinski zadevi po po pokojni Juditi Fornaza-
rič, roj. 17. 9. 1939, nazadnje stalno prebivajoča Cesta 
Notranjskega odreda 44, Stari trg pri Ložu, ki je umrla 
dne 16. 9. 2015, gre za zapuščino brez dedičev, zato so-
dišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju izdaja oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojni prešla 
na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustničine dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stničinih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega Zakona 
o dedovanju.

Po določbi 142.b člena Zakona o dedovanju lahko 
upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev, če v 6 mesecih 
po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma 
v 6 mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznane-
ga upnika: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postop-
ku in 2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno 
maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potr-
dilo o vložitvi predloga za začetek stečaja brez dedičev.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 10. 4. 2017

D 506/2016 Os-2093/17

Zapuščinska zadeva: pok. Šav Jakob, neznanega 
prebivališča, razglašenega za mrtvega s sklepom opr. 
št. N 107/2015 in določenim datumom smrti 25. 2. 1916.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Medved 
Anton, Šared 28/h, Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 4. 2017

D 505/2016 Os-2196/17

Katarina Cah, pok. Petra, neznanega bivališča, je 
bila razglašena za mrtvo s sklepom opr. št. N 26/2016 
in določenim datumom smrti 22. 1. 1926, ni zapustila 
oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču ali skrbniku v enem letu od objave 
tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Med-
ved, Šared 28h, Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 5. 2017

D 445/2014 Os-2234/17

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski 
postopek po pok. Ivani Perič, roj. Jakac, roj. 6. 5. 1894, 
nazadnje stanujoči v Italiji, v Trstu, ki je umrla dne 29. 8. 
1977. Sodišče je ugotovilo, da bi kot zakoniti dediči pri-
šli v poštev zapustničini sinovi Peter Perič, Ivan Perič 
(Giovanni Peri), Antonio Peri, Natale Peri in Emilio Peri, 
o drugih morebitnih zapustničinih otrokih sodišče nima 
podatka. Prav tako sodišče razpolaga s podatkom, da 
po zapustničinem sinu Peri Natale bi dedovala dediča 
Dario Peri in Roberto Peri, vendar sodišču nista znana 
njuna naslova. Nenazadnje sodišče glede zapustniči-
nega sina Emilia Peri ne razpolaga s podatkom o nje-
govem prebivališču ter ali je slednji pokojni oziroma kdo 
so njegovi dediči.
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Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo 
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku 
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadalje-
valo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim 
dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda, 
Šared 28/h, 6310 Izola, ki je postavljen tudi kot začasni 
zastopnik dedičem neznanega bivališča Dariu Peri, Ro-
bertu Peri in Emiliu Peri.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 3. 2017

D 295/2015 Os-2022/17

Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil 
uveden zapuščinski postopek po pok. Milanu Brinu, 
roj. 15. 9. 1916, nazadnje stalno stan. Dalmatinska 11, 
Zagreb, umrlem dne 30. 7. 1993, po pok. Elizabeti 
Presiček, roj. 15. 9. 1907, nazadnje stalno stan. Dre-
novačka 30, Zagreb, umrli dne 31. 10. 1991 in po pok. 
Marti Sanković, roj. 29. 6. 1911, nazadnje stalno stan. 
Selska c. 11/a, Zagreb, umrli dne 15. 9. 1998.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju (ZD), poziva sodišče vse upnike vseh treh 
zapustnikov Milana Brina, Elizabete Presiček in Marte 
Sanković, da priglasijo svoje terjatve pri tem sodišču naj-
kasneje v roku 6 mesecev od objave tega oklica, v ka-
terem lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina brez dedi-
čev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev 
v skladu z določbami 142.b člena ZD. Upniki lahko pri 
zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, 
ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih.

Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne 
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine 
v stečajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila 
o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez 
dedičev, bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski 
postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 7. 4. 2017

D 81/2017 Os-2018/17

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-
kojni Ljudmili Čušin, hčerki Jakoba, rojeni 18. 9. 1929, 
državljanki Republike Slovenije, z zadnjim stalnim pre-
bivališčem na naslovu Petrovo Brdo 7, Podbrdo (prej 
Podbela 22, Breginj), ki je umrla 19. 2. 2017.

Sodišče s tem oklicem poziva vse morebitne dediče 
zapustnice, da se v roku enega leta od njegove objave, 
zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne bo 
zglasil noben dedič, bo sodišče zapuščino razglasilo za 
lastnino Republike Slovenije in jo izročilo pristojnemu 
organu Republike Slovenije.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 4. 2017

D 262/2016 Os-2101/17

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-
kojnem Jožefu Lišter, sin Franca, rojen 23. 8. 1900, 
z zadnjim stalnim prebivališčem na naslovu Drežniške 
Ravne 40, umrl 5. 12. 1969.

V dosedanjem zapuščinskem postopku je bilo ugo-
tovljeno, da je imel zapustnik deset otrok. Eden izmed 
njih je bil sin Alojz Lišter, ki je januarja 2017 umrl v Fran-

ciji. Imel je sina in hčer. Sin je umrl že pred njim in ni imel 
potomcev. Hči naj bi se imenovala Magdalena, drugi 
podatki o njej pa niso znani.

Glede na to, da je vnukinja zapustnika in s tem nje-
gova zakonita dedinja, jo sodišče s tem oklicem poziva, 
da se v roku enega leta od njegove objave zglasi in 
uveljavlja svojo pravico do dediščine.

Če se imenovana po preteku enega leta ne zglasi, 
bo sodišče upoštevalo le znane dediče.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 18. 4. 2017

D 534/2016 Os-2003/17

Na Okrajnem sodišču v Trbovljah je v teku zapu-
ščinski postopek po pok. Brinjevec Alojziju, roj. 26. 5. 
1928, nazadnje stanujočem Trg revolucije 7c, Trbovlje.

Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne po pokojnem Brinjevec Alojziju, da se priglasijo Okrajne-
mu 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 4. 4. 2017

D 227/2016 Os-2016/17

V zapuščinski zadevi po dne 3. 9. 2016 umrli Nadi 
Dinić, roj. 18. 5. 1948, nazadnje stan. Ob Borovnišči-
ci 17, Borovnica, gre za zapuščino brez dedičev, zato 
sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Za-
kona o dedovanju (ZD) izdaja oklic neznanim dedičem.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in neznane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev po pokojni prešla 
na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravo-
časno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, in da Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapu-
stnikovih obveznostih.

Sodišče seznanja upnike, da lahko v šestih mese-
cih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena tega zakona.

Po določbi 142.b člena ZD lahko upnik zahteva, da 
se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po preje-
mu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih 
mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega 
upnika: 1. prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in 
2. vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedi-
čev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso 
zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vlo-
žitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 12. 4. 2017

Oklici pogrešanih

N 67/2017 - OKR. MARIBOR Os-1932/17

Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru se vodi neprav-
dna zadeva predlagatelja Gorana Menhart, Sredma 50, 
Bresternica, zoper nasprotnega udeleženca Ferdinanda 



Stran 1372 / Št. 26 / 26. 5. 2017 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Menhart, rojen med letom 1905 in 1915, nazadnje sta-
nujoč Sredma 50, prej Bresternica 69, zaradi razglasitve 
za mrtvega.

O pogrešanem Ferdinandu Menhartu je znano, da 
bi naj bil rojen med leti 1905 in 1915 in da se je med leti 
1940 do 1950 za njim izgubila vsaka sled, ko bi naj od-
šel na bojišče in se nikoli več ni vrnil, prav tako ni imel 
nobenih potomcev.

Sodišče zato poziva pogrešano osebo, da se ogla-
si, kakor tudi vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smr-
ti pogrešane osebe, da to sporočijo sodišču v roku 
treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo sodišče 
po izteku navedenega roka pogrešanega razglasilo za 
mrtvega.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 4. 2017

I N 10/2017 Os-2296/17

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-
gateljice Občine Miren Kostanjevica, Miren 137, Miren, 
postopek o razglasitvi za mrtve, in sicer Komel Anton, 
pok. Lovrenca, Bilje 125, sedaj neznanega bivališča in 
Komel Jožef, sin Antona, Bilje 125, sedaj neznanega bi-
vališča, ki ju zastopa skrbnik za posebni primer, in sicer 
Center za socialno delo Nova Gorica po pooblaščencu.

O pogrešanih razen podatka, da se je Komel Anton 
rodil 28. 5. 1846 v Biljah očetu Lovrencu in mami Ka-
tarini roj. Silič ter Komel Jožef rodil 11. 3. 1876 v Biljah 
očetu Antonu in mami Jožefi roj. Bavčar ter izpiska iz 
zemljiške knjige, da sta bili pogrešani osebi živi, ne ob-
staja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešanih Komel Antona ter Komel Jožefa javijo 
tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega 
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešana 
razglasilo za mrtva.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 5. 2017
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Zavarovalne police preklicujejo

Saje Vanja, Šmidova 11, Kranj, zavarovalno polico, 
št. 505000108985, izdala zavarovalnica Adriatic Slove-
nica d.d. gnw-337899

Spričevala preklicujejo

Turk Andreja, Mesarska c. 24, Ljub ljana, diplomo, 
izdajatelj Fakulteta za komercialne in poslovne vede 
FKPV, leto izdaje 2006. gnh-337889

Vatovec Mitja, Montinjančevo naselje 2, Pobegi, di-
plomo št. 2-239/03, izdajatelj Univerza na Primorskem, 
Fakulteta za management, leto izdaje 2003. gnk-337886

Drugo preklicujejo

AVTOPREVOZNIŠTVO UROŠ ŠKRINJAR S.P., 
DRAŠIČI 8, Metlika, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500005291002, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Anton Škrinjar. gnr-337904

Doberšek Marko, Tavčarjeva ul. 18a, Ško-
fja Loka, vrednotnica za plačilo prilagoditve vozila, 
št. 49-03909-2017, izdajatelj Upravna enota Škofja 
Loka, veljavnost od 5. 4. 2017 do 5. 4. 2018. gnc-337894

Gashi Arton, ŠC Celje, Pot na Lavo 22, Celje, 
certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, št. 
IZO-08/3144, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 
2008. gnj-337887

Kenda Samo, Šentvid pri Stični 152, Šentvid pri 
Stični, vpis letala v register plovil, št. 570, izdajatelj CAA 
– Javna agencija za civilno letalstvo, leto izdaje 2001. 
gnx-337898

MARINKA BRATOVENSKI S.P., Ni-
mno 6, Pristava pri Mestinju, potrdilo za voznika, 

Preklici

št. 010930/AĆ64-2-2254/2015, izdano na ime Milivoj 
Černič, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 
veljavnost do 2. 6. 2017. gnz-337896

MARINKA BRATOVENSKI S.P., Ni-
mno 6, Pristava pri Mestinju, potrdilo za voznika, 
št. 010930/SŠD64-2-4663/2016, izdano na ime Anđelko 
Kučiš, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 
veljavnost do 7. 4. 2014. gny-337897

Mateja Rodošek s.p., Nova ulica 1, Poljčane, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500038203000, izdal 
Cetis Celje d.d., na ime Robert Rodošek. gnv-337900

Motaln Dejan, Polže 19, Nova Cerkev, potrdilo 
o opravljenem strokovnem izpitu usposobljenosti za 
odgovorno osebo, št. 617680, izdajatelj Ministrstvo za 
promet, leto izdaje 2004. gnd-337893

Pepevnik Aleksander, Špičnik 31a, Zgornja Kungo-
ta, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500038518000, 
izdal Cetis Celje d.d. gnt-337902

Povšič Lucija, Cesta na Ostrožno 18, Celje, štu-
dentsko izkaznico, št. 31100194, izdala Univerza v Ljub-
ljani. gnu-337901

T&V SPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljub ljana, iz-
vod licence, št. GE006875/06944/045, za vozilo DAF, reg. 
št. LJ TVS005, veljavnost do 10. 4. 2019. gnb-337895

TRAGUS d.o.o., Ulica Ivanke Uranjek 2, Žalec, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500031854004, izdal 
Cetis Celje, d.d., na ime Adis Selimović. gng-337890

TRAGUS d.o.o., Ulica Ivanke Uranjek 2, Žalec, 
izvod licence, št. GE008442/07609/005, za vozilo MB 
Benz Actros, reg. št. CE MH-750, veljavnost do 23. 11. 
2021. gnf-337891

TRAGUS d.o.o., Ulica Ivanke Uranjek 2, Žalec, po-
trdilo za voznika, št. 21724, izdano na ime Adis Selimo-
vić, izdajatelj GZS Ljub ljana, veljavnost od 26. 1. 2017 
do 23. 11. 2021. gne-337892

TRANSAVTO d.o.o., Obrtna ulica 3, Dobova, izvod 
licence, št. GE007686/07280/001, za vozilo Iveco Stra-
lis, reg. št. KK CT-614. gns-337903

Vuk Goran, Omerzova ul. 43, Kočevje, preklic digi-
talne tahografske kartice, objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 24/17, pod oznako GND-337843. gnm-337888
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