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Javni razpisi

Št. 5443-3/2017/43 Ob-2521/17

Razveljavitev
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljub ljana, raz-
veljavlja Sklop 2 Javnega razpisa za sofinanciranje 
projektov »Razvoj in izvajanje kratkih programov so-
cialne aktivacije«, ki je bil objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 16/17, dne 7. 4. 2017 (Ob-1939/17). Prejete 
prijave na Sklop 2 javnega razpisa bo Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vrnilo 
prijaviteljem.

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti

 Ob-2508/17

Obvestilo
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o ure-

sničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), prve-
ga odstavka 11. člena Zakona o Slovenskem filmskem 
centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 19/14 – odl. US in 63/16), 
prvega odstavka 3. člena in prvega odstavka 47. člena 
Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih 
in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja po-
godb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem 
pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/11 in 62/12), 
Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slo-
venije objavlja naslednje javne razpise (v nadaljevanju: 
javni razpis):

– redni letni javni razpis za sofinanciranje filmskih 
festivalov v Republiki Sloveniji.

Besedila navedenih javnih razpisov bodo od dne 
23. 6. 2017 dalje objavljena na spletnem mestu Slo-
venskega filmskega centra, javne agencije Republike 
Slovenije: www.sfc.si, v zavihku javni razpisi.

Slovenski filmski center,  
javna agencija Republike Slovenije

Št. 5442-93/2017 Ob-2536/17

Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decem-
bra 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 pomor-
stvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za 
pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sve-
ta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 
2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 
št. 1303/2013), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 
2013, str. 470; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 
št. 1304/2013), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 
2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splo-
šni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, 
Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 
2012, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 
št. 966/2012/EU) in njene izvedbene uredbe, Zakona 
o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – 
ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 
47/13, 12/14, 65/14 – ZVRS-H, 90/14 in 51/16), Zako-
na o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 
38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 
– ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718), 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Sloveni-
je za leti 2017 in 2018 – ZIPRS1718 (Uradni list RS, 
št. 80/16), Proračuna Republike Slovenije za leto 
2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16), 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018) 
(Uradni list RS, št. 80/16), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredbe o porabi sred-
stev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji 
v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za 
rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 
58/16, 69/16 – popr. in 15/17), Partnerskega spora-
zuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 
2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 
30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016, s spre-
membo z dne 29. 7. 2016, Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – 
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ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. 
US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 
Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
(ZUOPP-1; Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF 
in 90/12), Pravilnika o dodatni strokovni in fizični 
pomoči za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list 
RS, št. 88/13), Pravilnika o osnovnošolskem izobra-
ževanju učencev s posebnimi potrebami na domu 
(Uradni list RS, št. 22/16), Kriterijev za opredelitev 
vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj 
otrok s posebnimi potrebami št. 0073-5/2015-1 (6100) 
z dne 30. 6. 2015 (http://www.zrss.si/?rub=9129) in 
odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upra-
vljanja, o podpori št. 8-2/1/MIZŠ/0 za javni razpis, 
z dne 20. 6. 2017 (št. 3032-62/2017/8), Republika 
Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, Masarykova 16, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
»Spodbujanje zaposlovanja mladih v nevladnih 

organizacijah z namenom sodelovanja  
vzgojno-izobraževalnih zavodov z nevladnimi 

organizacijami na področju dela z otroki  
s posebnimi potrebami«

1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega orga-
na, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministr-
stvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 
1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regije 
izvajanja

Javni razpis za izbor projektov delno financira 
Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega skla-
da. Javni razpis za izbor projektov se izvaja v okvi-
ru Operativnega programa za izvajanje evropske ko-
hezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljeva-
nju OP 2014-2020), prednostne osi 8: »Spodbujanje 
zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne 
sile«; prednostne naložbe 8.2: »Trajnostno vključeva-
nje mladih na trg dela, predvsem tistih, niso zaposleni 
in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladi-
mi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi 
iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja 
jamstva za mlade«, specifičnega cilja 8.2.1: »Znižanje 
brezposelnosti mladih«.

2.1. Cilj in predmet javnega razpisa
a) Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je zaposlitev brezposelnih mla-

dih starih od 15 do vključno 29 let z namenom pridobi-
vanja delovnih izkušenj, kompetenc in veščin za delo 
z otroki s posebnimi potrebami in s tem povečevanje 
njihove zaposljivosti.

Področja, ki jim je namenjena podpora, in njihov 
pričakovani prispevek k specifičnemu cilju so: spodbu-
da za zaposlovanje mladih brezposelnih oseb, starih 
do vključno 29 let, predvsem iskalcev prve zaposlitve 
in dolgotrajno brezposelnih mladih, z namenom prido-

bivanja praktičnih delovnih izkušenj. Na ta način sledi-
mo priporočilom vrednotenj in Unije, vključno Evropske 
komisije za programiranje OP, ki je ocenila, da morajo 
biti ukrepi za zaposlovanje osredotočeni na potrebe po-
samezne ciljne skupine. Javni razpis predstavlja prav 
takšen ukrep, saj vključuje mlade brezposelne, ki bodo 
delovne izkušnje nabirali na področju posebnih potreb 
otrok s posebnimi potrebami, s čimer si bodo pridobili 
znanje in kompetence na tem specifičnem področju, 
s tem pa se bo povečala njihova zaposljivost in možnost 
zaposlitve v bodoče.

Z javnim razpisom bomo tako v okviru OP 2014-2020 
prispevali k opolnomočenju ciljne skupine z namenom 
znižanja brezposelnosti mladih.

Rezultat, določen z OP 2014-2020, je povečanje 
deleža mladih, starih do vključno 29 let, ki so ob za-
ključku projekta zaposleni oziroma so si pridobili znanje 
in kompetence pri delu z otroki s posebnimi potrebami, 
kar povečuje njihovo zaposljivost.

b) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zaposli-

tve brezposelnih mladih, starih od 15 do vključno 29 let, 
ki bodo v pomoč otrokom in mladostnikom s posebnimi 
potrebami v obdobju, ko so vključeni v izobraževalni 
proces.

2.2. Namen javnega razpisa
Ukrep prinaša nove zaposlitve mladim brezposel-

nim, starim do vključno 29 let, s katerimi bodo nevladne 
organizacije, ki se ukvarjajo z otroki s posebnimi potre-
bami, skozi pomoč otrokom in v sodelovanju z vzgoj-
no-izobraževalnimi zavodi, usposobile nove mlade so-
delavce in tako povečale možnosti za njihovo zaposlji-
vost tako v nevladnih organizacijah, kot tudi v sistemu 
vzgoje in izobraževanja.

V Sloveniji je bilo v šolskem letu 2015/16 nekaj več 
kot 1.300 otrok s posebnimi potrebami vključenih v vrt-
ce, v redne osnovne šole 10.000 otrok, v šole s prilago-
jenim programom in zavode za vzgojo in izobraževanje 
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami nekaj več 
kot 4.000 učencev in v srednje šole 4.200 dijakov. Starši 
in otroci se velikokrat povezujejo z nevladnimi organi-
zacijami, kjer poiščejo pomoč ali znanja in izkušnje sebi 
enakih.

Le-te bodo v času trajanja operacije lahko zaposlile 
sodelavce, brezposelne mlade, stare do vključno 29 let, 
ki bodo pridobili delovne izkušnje in kompetence za na-
daljnje zaposlovanje.

V okviru projekta bo asistent lahko vključen v ak-
tivnosti za povezovanje nevladne organizacije in vzgoj-
no-izobraževalnega zavoda, predvsem v okviru progra-
ma, šole v naravi, nudenja različnih dodatnih obravnav, 
ki jih v okviru vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi 
potrebami ne dobi, sodelovanja s strokovnimi delavci 
v vzgojno-izobraževalnem zavodu ter prenosu znanj in 
izkušenj.

Ključni pričakovani rezultat javnega razpisa je vklju-
čitev najmanj 50 mladih, starih od 15 do vključno 29 let, 
v projekte v okviru javnega razpisa.

– Kazalnik učinka:

ID Kazalnik (naziv kazalnika) Merska 
enota 

Sklad Kategorija 
regije 

Ciljna 
vrednost 

8.19 Število mladih, starih od 15–29 let (spodbude za zaposlitev) Število ESS V 21
8.19 Število mladih, starih od 15–29 let (spodbude za zaposlitev) Število ESS Z 29
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– Kazalnik rezultata:

ID Kazalnik Kategorija 
regije 

Merska 
enota za 
kazalnik 

Izhodiščna 
vrednost 

Merska enota 
za izhodišče 
in cilj 

Ciljna 
vrednost 
(2018)

Vir 
podatkov 

Pogostost 
poročanja 

8.16 Delež mladih 
starih od 15–29 let 
zaposlenih ob izhodu 
(spodbude za 
zaposlitve)

V odstotek 67 razmerje 80 Spremljanje Enkrat letno 
Z odstotek 70 razmerje 80 Spremljanje Enkrat letno 

– Okvir uspešnosti:

ID Vrsta kazalnika Kazalnik Merska enota Regija Mejnik 2018 Cilj 2023
8.19 Kazalnik učinka Število mladih, starih od 15–29 let 

(spodbude za zaposlitev)
Število Vzhod 21 21

8.19 Kazalnik učinka Število mladih, starih od 15–29 let 
(spodbude za zaposlitev)

Število Zahod 29 29

Ciljne skupine so brezposelne osebe, ki so stare 
do vključno 29 let.

Ob prijavi na razpisano prosto delovno mesto asi-
stenta ne smejo biti v delovnem razmerju v skladu z Za-
konom o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 
78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 
15/17 – odl. US).

V ciljno skupino spadajo naslednje kategorije mladih:
– mladi brezposelni (registrirano brezposelni pri Za-

vodu RS za zaposlovanje),
– mladi aktivni iskalci zaposlitve, ki niso v delovnem 

razmerju,
– mladi, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo in ak-

tivno iščejo zaposlitev v času trajanja projekta in
– druge kategorije mladih brez zaposlitve v skladu 

s predmetom in namenom javnega razpisa.
2.3. Prijavitelji
Prijavitelj so lahko nevladne organizacije, torej ne-

pridobitne in neprofitne pravne osebe zasebnega pra-
va, ki jih ustanovijo izključno domače ali tuje fizične ali 
pravne osebe zasebnega prava in niso organizirane 
kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, 
sindikat ali zbornica. Pogoji so opredeljeni v točki 3 jav-
nega razpisa.

2.4. Regija izvajanja
Projekti se bodo izvajali v obeh kohezijskih regijah, 

in sicer v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) 
in v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (KRZS). Način 
delitve sredstev po regijah na ravni javnega razpisa je: 
42,00 % KRVS in 58,00 % KRZS. Sredstva v skladu 
s 93. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 niso prenosljiva 
med kohezijskima regijama.

Kriterij za določitev lokacije v skladu s 70. členom 
Uredbe (EU) št. 1303/2013 je lokacija izvajanja aktivno-
sti, ki je določena s sedežem prijavitelja.

2.5. Asistent
Mladi brezposelni bo v okviru projekta lahko za-

poslen deset mesecev v šolskem letu 2017/18 (razen 
julija in avgusta). V tem času bo v nevladni organizaciji 
pridobil dodatne kompetence in izkušnje ter s tem več 
možnosti za nadaljnjo zaposlitev.

Asistent za delo z otroki s posebnimi potrebami je 
oseba, ki je stara do vključno 29 let ob vključitvi v pro-
jekt (1. 9. 2017). Nevladne organizacije bodo v času 
trajanja projekta zaposlile asistente za pomoč otrokom 
s posebnimi potrebami in za sodelovanje z vzgojno-izo-
braževalnim zavodom, v katerem je vsaj en otrok s po-

sebnimi potrebami. En zaposleni bo lahko nudil pomoč 
več otrokom.

Z ukrepom bodo nevladne organizacije pridobile 
usposobljene mlade ljudi, ki jih bodo, če bodo imele 
možnost, kasneje zaposlile same ali vključile v nadalj-
nje projekte.

Naloge asistenta glede na potrebe posameznega 
otroka, za katerega kandidira na razpisu, podrobneje 
opredeli prijavitelj.

Pri predlogu projekta izhajamo iz delovnega me-
sta spremljevalec, ki kot začetnik začne v 17. plačnem 
razredu in ki je po svoji naravi dela najbližje predla-
ganemu novemu delovnemu mestu asistenta. Višina 
mesečnih stroškov plače in povračil stroškov v zvezi 
z delom zaposlenega asistenta je določena v Metodo-
logiji za določitev višine stroška na enoto zaposlitev 
asistenta za delo z otroki s posebnimi potrebami, šte-
vilka 5442-92/2017, ki jo je dne 29. 5. 2017 sprejela 
ministrica za izobraževanje, znanost in šport, in za 
9 mesecev znaša 8.100,00 EUR oziroma 900,00 EUR 
mesečno. Prijavitelj mora zaposliti asistenta v deležu 
0,75 % od polne zaposlitve ali 30 ur na teden, kolikor 
imajo otroci povprečno ur pouka. V okviru javnega 
razpisa bo sofinancirana zaposlitev asistenta za ob-
dobje od 1. septembra 2017 do 31. maja 2018 (največ 
9 mesecev), pri čemer mora prijavitelj sam zagotoviti 
sredstva za plačo in druge prejemke še za en mesec 
ter pripadajočo odpravnino. Posamezni izbrani prija-
vitelj bo z asistentom sklenil pogodbo o zaposlitvi na 
razpisanem projektnem delovnem mestu za čas 9 me-
secev, za delovni čas v deležu 0,75 od polne zaposlitve 
(30 ur na teden), in sicer v obdobju od 1. 9. 2017 do 
31. 5. 2018, skladno s pogoji javnega razpisa pa bo po 
izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem 
mestu sklenil novo pogodbo o zaposlitvi s trajanjem 
vsaj 1 mesec.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis kandidira 

za največ tri zaposlitve asistentov, pri čemer za vsako 
zaposlitev odda svojo vlogo.

Prijavitelj v času objave javnega razpisa objavi pro-
sto projektno delovno mesto z odložnim pogojem, da bo 
delovno razmerje sklenjeno, če bo prijavitelj izbran na 
javnem razpisu.

V okviru javnega razpisa bodo izbrani prijavitelji, 
ki imajo v skladu z 2.5. točko razpisa izbranega ustre-
znega kandidata za asistenta in imajo izkušnje pri delu 
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z otroki s posebnimi potrebami, pri čemer en in isti kan-
didat za asistenta ne sme nastopati v več prijavah.

Če en kandidat nastopa v več vlogah, se bo upošte-
vala prva prispela vloga na ministrstvo glede na datum 
in uro, druge kasnejše vloge bodo zavržene.

Če izbrani kandidat kadarkoli odstopi od kandida-
ture, ne sklene pogodbe o zaposlitvi ali prekine delovno 
razmerje, je prijavitelj dolžan o tem obvestiti ministrstvo 
in v roku treh delovnih dni od dneva, ko je obvestil mi-
nistrstvo, objaviti novo prosto projektno delovno mesto.

V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi pred 
iztekom pogodbeno dogovorjenega obdobja sofinan-
ciranja zaposlitve lahko izbrani prijavitelj zaposli drugo 
osebo, ki izpolnjuje pogoje javnega razpisa. Izbranemu 
prijavitelju sredstev ni potrebno vračati v primeru, ko 
izbrani kandidat za asistenta od pogodbe o zaposlitvi 
odstopi iz upravičenih razlogov oziroma prekinitev po-
godbe o zaposlitvi ni krivda izbranega prijavitelja.

3.1. Obvezni pogoji
Prijavitelj, ki kandidira na javni razpis, mora izpol-

njevati vse spodaj navedene obvezne pogoje.

Pogoji Dokazila
1 je nevladna organizacija – dokazilo o vpisu v ustrezen register (društev, 

zveze društev, ustanov, sodni register oziroma 
v drug register nevladnih organizacij)
– izpis AJPES*

2 ni sofinanciran za isti namen iz drugih sredstev državnega ali 
lokalnega proračuna

– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– pogoji se bodo preverili v aplikaciji Erar 

3 ni prejel niti ni v postopku za pridobitev drugih javnih sredstev 
financiranja, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki 
so predmet tega javnega razpisa

4 ima poravnane vse davke in prispevke – izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– potrdilo Finančne uprave RS o plačanih 
obveznostih, ki ne sme biti starejše od 30 dni**

5 je pred prijavo v skladu z veljavno delovno zakonodajo oziroma 
zakonodajo s področja zaposlovanja objavil prosto projektno 
delovno mesto asistenta za delo z otroki s posebnimi potrebami 
in opravil izbirni postopek, pri čemer je v dokumentacijo o objavi 
prostega projektnega delovnega mesta vnesel razvezni pogoj, 
da se zaposlitev ustreznega delavca na projektnem delovnem 
mestu izvede le v primeru, da je delodajalec na predmetnem 
javnem razpisu izbran – pogodba o zaposlitvi z izbranim 
kandidatom se sklene šele po prejemu sklepa o izbiri prijavitelja 
oziroma delodajalca na predmetnem javnem razpisu

– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
– dokazila o izobrazbi asistenta
– dokazilo Zavoda RS za zaposlovanje 
o statusu brezposelne osebe ali izpis Zavoda 
RS za zdravstveno zavarovanje, da oseba ni 
v delovnem razmerju

6 se zavezuje, da bo po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem 
delovnem mestu z asistentom sklenil delovno razmerje 
s trajanjem vsaj do 30. 6. 2018

– izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

* Če prijavitelj ne bo predložil dokazila o vpisu v register oziroma izpisa AJPES, ga bo ministrstvo pridobilo iz 
uradnih evidenc

**Če prijavitelj ne bo predložil dokazila FURS-a, ga bo ministrstvo pridobilo iz uradnih evidenc.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev ka-
teregakoli prijavitelja lahko ministrstvo zahteva dodatna 
pojasnila ali dokazila.

3.2. Ostali pogoji

Pogoji Dokazila
1. Projekt je skladen s cilji/rezultati na ravni prednostne osi in prednostne 

naložbe.
Prijavnica: točka 3.1.

2. Izkazovanje ustreznosti ciljnih skupin. Prijavnica: točka 3.2.
3. Upravičenec izkazuje ustreznost in sposobnost, saj ima reference na 

področju dela z otroki s posebnimi potrebami v zadnjih petih letih
Prijavnica: točka 3.3.

4. Projekt izkazuje realno izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora 
(predlog projekta upošteva aktivnosti v časovnem in finančnem okviru, 
določenim s tem razpisom in razpisno dokumentacijo).

– Prijavnica: točka 3.4.
– Finančni načrt (predizpolnjen)



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 31 / 23. 6. 2017 / Stran 1581 

4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo po-
goje

Formalno popolne prijave, ki izpolnjujejo vse pogo-
je, bo komisija za izvedbo javnega razpisa presodila po 
merilih za ocenjevanje prijav.

Postopek ocenjevanja posameznih prijav bo izve-
den po naslednjih merilih:

Merilo Vrednotenje Točke Največje možno 
število točk

1. VKLJUČEVANJE KLJUČNIH DELEŽNIKOV IN CILJNIH SKUPIN 24
1.1. Opis del in nalog asistenta za 
delo z otroki s posebnimi potrebami

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

Opredeljene so konkretne naloge za delo 
z otroki s posebnimi potrebami glede na 
opravljeno analizo dela z otroki s posebnimi 
potrebami pri prijavitelju. 

16 – povsem ustrezno
12 – v večji meri ustrezno
8 – v srednji meri ustrezno
4 – v manjši meri ustrezno
0 – povsem neustrezno

1.2. Izkušnje kandidata za asistenta 
za delo z otroki s posebnimi 
potrebami

Reference kandidata za zaposlitev na delovno 
mesto asistenta s posebnimi potrebami 
(izkušnje pri delu z otroki s posebnimi 
potrebami v družini, v okviru delovne prakse, 
prostovoljstva, študentskega dela, delovne in 
druge izkušnje).

8 – štiri ali več referenc
6 – tri reference
4 – dve referenci
2 – ena referenca
0 – nima referenc

2. INOVATIVNOST OZIROMA NADGRAJEVANJE OBSTOJEČIH UKREPOV 16
Načrt usposabljanja asistenta na 
delovnem mestu

Navedite in opišite aktivnosti, s katerimi 
bo mladi brezposelni kandidat pridobil 
kompetence, ki bodo povečale možnosti 
zaposlitve po izteku projekta.

16 – povsem ustrezno
12 – v večji meri ustrezno
8 – v srednji meri ustrezno
4 – v manjši meri ustrezno
0 – povsem neustrezno

3. PRISPEVANJE K URAVNOTEŽENEMU REGIONALNEMU RAZVOJU 6
Sedež prijavitelja glede na območje 
stopnje registrirane brezposelnosti 
mladih od 25–29 let1

KRVS Pomurska 6
Podravska 5
Zasavska 5
Savinjska 5
Koroška 4
Posavska 4
Jugovzhodna Slovenija 4
Primorsko-notranjska 4

KRZS Osrednjeslovenska 4
Goriška 3
Obalno-kraška 3
Gorenjska 3

Število točk – SKUPAJ 46

1 Na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije za december 2016; Občina Litija se za namene izvajanja 
Operativnega programa 2014–2020 uvršča v KRZS (Osrednjeslovenska regija).

Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice 
pomeni skupno število točk posamezne prijave, največje 
možno skupno število točk je 46 točk.

Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila po dva čla-
na strokovne komisije. Če se bosta oceni razlikovali za 
10 točk ali več, bo vlogo ocenil še tretji ocenjevalec, član 
strokovne komisije. Ocena se bo oblikovala na podlagi 
povprečja najbližjih dveh ocen.

Na podlagi meril bo izbrano tolikšno število prijavi-
teljev z najvišjim številom točk v KRVS, ki bodo v pro-
jekte vključili skupno 21 posameznikov iz ciljne skupine 
in tolikšno število prijaviteljev, ki bodo zbrali največje 
število točk v KRZS, ki bodo v projekte vključili skupno 
29 posameznikov iz ciljne skupine.

V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog na za-
dnje razpoložljivo mesto mogoče uvrstiti dve ali več vlog, 
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bo izbran tisti prijavitelj, ki s prijavo doseže večje število 
točk pod merilom »Vključevanje ključnih deležnikov in 
ciljnih skupin«. Če dosegajo prijavitelji tudi pod merilom 
»Vključevanje ključnih deležnikov in ciljnih skupin« ena-
ko število točk, se izbere tisti, ki ima večje število točk 
pod merilom »Prispevanje k uravnoteženemu regional-
nemu razvoju«. V primeru, da je število še vedno enako, 
o izbiri odloči žreb. Podrobnejši opis postopka izvedbe 
žreba je naveden v 25. točki tega razpisa.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis znaša 405.000,00 EUR, od tega je predvide-
na vrednost sofinanciranja po posameznih programskih 
območjih in po posameznih proračunskih letih nasle-
dnja:

– v proračunskem letu 2017: 135.000,00 EUR, od 
tega:

– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 
56.700,00 EUR, od tega:

– 45.360 EUR s PP 150040 – PN8.2-Znižanje 
brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 11.340,00 EUR s PP 150042 – PN8.2-Zniža-
nje brezposelnosti mladih-14-20-V-slovenska udeležba 
(20,00 %),

– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 
78.300,00 EUR,

– 62.640,00 EUR s PP 150041 – PN8.2-Zni-
žanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 15.660,00 EUR s PP 150043 – PN8.2-Zniža-
nje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska udeležba 
(20,00 %),

– v proračunskem letu 2018: 270.000,00 EUR, od 
tega:

– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 
113.400,00 EUR,

– 90.720,00 EUR s PP 150040 – PN8.2-Zni-
žanje brezposelnosti mladih-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 22.680,00 EUR s PP 150042 – PN8.2-Zniža-
nje brezposelnosti mladih-14-20-V-slovenska udeležba 
(20,00 %),

– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 
156.600,00 EUR

– 125.280,00 EUR s PP 150041 – PN8.2-Zni-
žanje brezposelnosti mladih-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 31.320,00 EUR s PP 150043 – PN8.2-Zniža-
nje brezposelnosti mladih-14-20-Z-slovenska udeležba 
(20,00 %).

Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpo-
ložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih izbra-
nim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinan-
ciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom 
ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na 
proračunske zmogljivosti ministrstva.

6. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovo-
ljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih 
pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.

7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva (predvideni datum začetka in konca 
črpanja sredstev)

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške 
(datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), 
nastale od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018.

Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila ra-
čunov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od 
1. 9. 2017 do 5. 7. 2018.

Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša 
zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na 
podlagi soglasja organa upravljanja.

8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:

1. Javni razpis za izbor projektov Spodbujanje 
zaposlovanja mladih v nevladnih organizacijah z na-
menom sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov 
z nevladnimi organizacijami na področju dela z otroki 
s posebnimi potrebami,

2. Obrazec za oddajo vloge,
3. Navodila za prijavo na javni razpis,
4. Prijavnica za projekt,
5. Priloge k prijavnici:
a) Finančni načrt (predizpolnjen),
b) Izjava prijavitelja o izpolnjevanju obveznih po-

gojev,
6. Vzorec pogodbe o sofinanciranju,
7. Ocenjevalni list,
8. Seznam kazalnikov,
9. Kohezijske statistične občine,
10. Navodila Ministrstva za izobraževanje, zna-

nost in šport za izvajanje operacij EKP v programskem 
obdobju 2014–2020 s prilogami,

11. Navodila OU o upravičenih stroških za sred-
stva EKP v obdobju 2014–2020,

12. Navodila organa upravljanja in organa za 
potrjevanje za spremljanje izvajanja operativnega pro-
grama z informacijskimi sistemu MFERAC, ISARR2 in 
RIS ECA,

13. Stopnja registrirane brezposelnosti med mla-
dimi.

Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje 
naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane 
obrazce ter dokazila:

– Prijavnica za projekt (vključno s Finančnim na-
črtom in Izjavo prijavitelja o izpolnjevanju obveznih po-
gojev).

– Fotokopije dokazil asistenta (dokazilo Zavoda RS 
za zaposlovanje o statusu brezposelne osebe ali izpis 
Zavoda RS za zdravstveno zavarovanje, da oseba ni 
v delovnem razmerju).

– Dokazilo o statusu nevladne organizacije – 
točka 3.1. javnega razpisa.

– Izpis AJPES.
– Potrdilo Finančne uprave RS o plačanih obvezno-

stih, ki ne sme biti starejše od 30 dni.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz raz-

pisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 

sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slo-
venske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko: 80,00 %

Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za so-
financiranje kohezijske politike: 20,00 %

10. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 
80,00 %.

11. Upravičeni stroški, način financiranja in pred-
plačila

V skladu s pravili evropske kohezijske politike in 
zakonodaje s področja javnih financ se financiranje ope-
racij izvaja po principu povračil za nastale in plačane 
stroške. Izjema so predplačila, poenostavljene oblike 
stroškov in izjeme, določene v skladu z veljavnim zako-
nom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na 
osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplači-
la za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali 
in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju.

Sofinanciranje operacij v okviru tega javnega raz-
pisa bo potekalo po sistemu standardnega obsega stro-
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ška na enoto (poenostavljena oblika stroška), skladno 
s pravili evropske kohezijske politike, Navodili Organa 
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske 
kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 
(v nadaljevanju: Navodila organa upravljanja o upravi-
čenih stroških) objavljenimi na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila in Navodili Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij 
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je dne 
29. 5. 2017 sprejela Metodologijo za določitev višine 
stroška na enoto zaposlitev asistenta za delo z otroki 
s posebnimi potrebami, številka 5442-92/2017. Na pod-
lagi te metodologije standardni obseg stroškov na enoto 
na operaciji predstavlja pretežno strošek dela asistenta, 
zaposlenega v deležu 75 % polne zaposlitve. Vrednost 
standardnega obsega stroškov na enoto na mesečni 
ravni je 900 EUR za asistenta. Za obdobje 9 mesecev 
bodo sofinancirani upravičeni stroški za asistenta skupaj 
največ v višini 8.100,00 EUR.

Dokazilo o nastanku navedenega stroška za posa-
mezni mesec je časovnica asistenta in pogodba o za-
poslitvi. Upravičenci bodo strošek uveljavljali na podlagi 
izstavljenega obračuna stroška na enoto in zahtevka 
za izplačilo s prilogami. Način uveljavljanja upravičenih 
stroškov je podrobneje naveden v razpisni dokumenta-
ciji (tč. 14 Navodil za prijavo na javni razpis, Navodila 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvaja-
nje operacij evropske kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014–2020 in tč. 2 veljavnih Navodil organa 
upravljanja o upravičenih stroških, dostopna na spletni 
strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).

Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo 
o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dina-
miko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih ak-
tivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.

V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 lahko ministr-
stvo upravičencu za namen izvajanja operacije izpla-
ča predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih 
izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za 
izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene 
prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa ve-
ljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila 
večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim 
poračunavanjem vsakega posameznega predplačila 
v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predpla-
čila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo 
z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila 
skladno s pogodbo o sofinanciranju v povezavi z vsako-
krat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije. To pomeni, da se bodo predplačila 
iz proračuna Republike Slovenije izplačevala največ v vi-
šini kot je v prihodnjem s pogodbo o sofinanciranjem do-
ločenem obdobju dejansko potrebno za izvajanje opera-
cije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme 
presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki 
ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po ce-
lotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec 
lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za 
prihodnje obdobje določeno s pogodbo o sofinanciranju.

12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja jav-
no naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sred-
stev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor 
so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz 
Navodil MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem 
obdobju 2014–2020.

13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javno-
sti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 
116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili or-
gana upravljanja

Upravičenec bo moral pri informiranju in obvešča-
nju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 in veljavna Navodila organa upravljanja 
na področju komuniciranja vsebin na področju evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).

Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni 
tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo jav-
no objavljen.

14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno 
financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom 
Uredbe (EU) št. 1303/2013, ni predvideno.

15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o pro-
jektu in spremljanja ter evidentiranja projekta

Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne 
originalne dokumentacije, vezane na projekt ter zago-
tavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe 
bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in 
nacionalno zakonodajo.

V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 
bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh 
dokumentov o izdatkih projekta v obdobju dveh let od 
31. decembra po predložitvi obračunov Evropski ko-
misiji, ki vsebujejo končne izdatke končanega projek-
ta. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije 
bo upravičenec po končanem projektu pisno obveščen 
s strani ministrstva.

Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo 
sredstev za projekt računovodsko ločeno na posebnem 
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za 
vse transakcije v zvezi s projektom in za vsak projekt po-
sebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled 
nad namensko porabo sredstev. Upravičenec, ki ne vodi 
knjig za projekt na ločenem stroškovnem mestu ali po 
ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne 
more ločeno izpisati evidenc samo za posamezen pro-
jekt. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja 
knjig za projekt voditi druge pomožne knjige.

Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi 
se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nana-
šajo na projekt, razen v primeru poenostavljenih oblik 
nepovratnih sredstev, kot so npr. posredni stroški v pa-
všalu in standardni strošek na enoto, kjer se na ločenem 
stroškovnem mestu projekta (računovodski kodi) knjižijo 
le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdat-
kov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, 
ni potrebno evidentirati na stroškovnem mestu projekta 
(računovodski kodi).

16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o projektu nadzornim organom

Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, admi-
nistrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, 
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na pod-
lagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja 
s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa 
upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa 
ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizij-
skih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projek-
ta. V primeru preverjanja na kraju samem bo upraviče-
nec omogočil vpogled v računalniške programe, listine 
in postopke v zvezi z izvajanjem projekta ter rezultate 
projekta. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju 
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samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko 
opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. 
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz 
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati 
ministrstvo o izvedenih ukrepih.

Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani 
nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju 
projekta, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi 
Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih 
preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 
za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: 
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in Smernicami 
za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financi-
ranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih 
izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih 
naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_po-
licy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _an-
nexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih 
lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi 
popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 
in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 
2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje fi-
nančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke 
– znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdat-
kov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana 
sredstva vrniti.

17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostne-
ga razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU) 
št. 1303/2013

Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje ena-
kih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje 
aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z za-
konodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih mo-
žnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 
8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013.

Upravičenec bo moral cilje projekta uresničevati 
v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spod-
bujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela 
onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) 
št. 1303/2013.

18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so infor-
macije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji 
posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu 
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 
– UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. 
US in 102/15, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso 
javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma 
dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša 
na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se 
nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, 
zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti 
kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi 
in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko 
domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje 
takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma do-
stopne javnosti.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje 
osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe (EU) 
št. 1303/2013.

19. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov ope-
racije

Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in 
prikazovati neto prihodke projekta skladno s 65. členom 
Uredbe (EU) št. 1303/2013. Prihodke je potrebno evi-
dentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu 
ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen 
ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri 
izvajanju projekta ustvarili neto prihodki, bo treba za 
višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.

Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja projekta, pa 
je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj 
se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega 
zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi 
zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki na-
stajajo med izvajanjem projekta, je upravičenec dolžan 
poročati sproti, med izvajanjem operacije.

20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov projekta

Upravičenec bo za namen spremljanja in vredno-
tenja projekta skladno s 27., 54., 96. in 125. členom 
Uredbe (EU) št. 1303/2013, 5. in 19. členom ter Pri-
logo I Uredbe (EU) št. 1304/2013 dolžan spremljati in 
ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in 
kazalnikov operacije, vključno s podatki po vprašalniku.

Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih 
bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vredno-
tenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni 
dokumentaciji (tč. 17 Navodil za prijavo na javni razpis).

21. Omejitve glede sprememb projekta v skladu 
z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013: ni relevantno.

22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja projekta ali izvrševanja projekta prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če 
se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vse-
mi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali 
biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopol-
ne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki 
bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, 
ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi 
sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem 
javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponareje-
ne listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan 
vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi 
obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upra-
vičenca do dneva vračila v proračun Republike Sloveni-
je. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo 
kot goljufija.

23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posameznega projekta ali, da je višina sofinanciranja 
projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno 
uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi 
lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma 
so bila odobrena, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno 
uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vrači-
lo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi 
obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Re-
publike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do 
dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. 
Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, 
se bo obravnavalo kot goljufija.

24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 15. 7. 
2017 do 12. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo pri-
speti v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem za oddajo 
vloge, ki je del razpisne dokumentacije, z vidno oznako 
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Spodbujanje za-
poslovanja mladih v nevladnih organizacijah z namenom 
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sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov z nevla-
dnimi organizacijami na področju dela z otroki s poseb-
nimi potrebami««, ki je del razpisne dokumentacije, na 
naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Masarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, 
v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele 
v vložišče ministrstva.

Neustrezno označene in nepravočasno prispele 
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavrže-
ne in vrnjene prijavitelju.

25. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter 
postopek in način izbora

Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo 
postopka javnega razpisa, ki jo imenuje ministrica za 
izobraževanje, znanost in šport ali od nje pooblaščena 
oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).

Ker se pričakuje večje število vlog, bo v prostorih 
ministrstva potekalo nejavno odpiranje vlog v prisotnosti 
članov komisije. Vloge se bodo v prostorih Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport odpirale dne 15. 7. 
2017. Pri odpiranju vlog komisija ugotavlja popolnost 
vlog. Vloga je popolna, če so bili predloženi vsi doku-
menti tako, kot je določeno v 8. točki razpisa.

Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno 
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso 
popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine 
zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na 
tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elemen-
tov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno 
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih 
je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Ne-
popolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu 
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

V primeru, da bo o izbiri odločal žreb, mu lahko pri-
sostvujejo tudi prijavitelji, o katerih se bo odločalo o pra-
vici do sofinanciranja, in bodo o tem pisno obveščeni. 
Komisijo, ki nadzira žrebanje in osebo, ki vodi žreba-
nje, imenuje predsednik komisije izmed članov komisije. 
Žrebanje se opravi v prostorih ministrstva. Evidenčne 
številke prijav se izpiše na prepognjene listke, ki se jih 
zapre v škatlo. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz 
škatle in javno pove izžrebano evidenčno številko vloge 
ter izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se 
napravi zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nad-
zirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in prijavitelji, 
če so prisotni.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v 24. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, kot jih 

zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu 
s pozivom za dopolnitev vlog.

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev 

iz javnega razpisa,
– tistih prijaviteljev, ki bodo pri podmerilu 1.1. v toč-

ki 4 javnega razpisa prejeli 0 točk,
– ki bodo v primeru, če bo v posamezni kohezijski 

regiji prijav več od razpisanega števila prostih delovnih 
mest, po številu točk uvrščene na nižje mesto na predno-
stnem vrstnem redu, ki več ne omogoča izbora projekta.

O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na 
podlagi predloga komisije s sklepom odločila ministrica.

Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen 
v razpisni dokumentaciji v Navodilih za prijavo na javni 
razpis.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o so-
financiranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij 
evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati 
pri izvajanju projekta, sta sestavni del razpisne doku-
mentacije.

Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva 
k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je uma-
knil vlogo za pridobitev sredstev. V tem primeru se osta-
nek sredstev lahko dodeli prijavitelju, ki bi na podlagi 
doseženega števila točk bil na predlog komisije naslednji 
upravičen do dodelitve sredstev v okviru iste kohezijske 
regije v skladu s tem javnim razpisom. V primeru, da 
ima več prijaviteljev enako število točk, se lahko izvede 
ponovni žreb v skladu s to točko javnega razpisa.

Če se je projekt začel izvajati pred oddajo vloge 
na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofinanciranju 
in pred izplačilom prvega rednega zahtevka za izplačilo iz 
proračuna, ministrstvo izvedlo preverjanje, da se prepri-
ča, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pomemb-
na za projekt, tudi za obdobje pred opravljenim izborom 
oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z obja-
vo v Uradnem listu RS.

26. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni 
o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo s sklepom ministrice oziroma po-
oblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila 
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno 
niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema 
sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vlo-
žitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.

27. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresi-
rane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna 
dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu mini-
strstva http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_raz-
pisi/javni_razpisi/. Za dodatne informacije lahko pišete 
na elektronski naslov urska.pancur@gov.si ali pokličete 
Urško Pančur (tel. 01/478-46-75).

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 430-36/2017-1 Ob-2497/17

V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
(v nadaljevanju: Sklad KZG RS) objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Zaporedna št. 1
parc. št. 125/15, v izmeri 82 m2, k.o. 886 – Loko-

vica, do 1/1, predmetna nepremičnina je po planu ob-
čine opredeljena delno kot območje stavbnih zemljišč 
(96 %) in delno kot območje kmetijskih zemljišč (4 %). 
Na zemljišču s parc. št. 125/15, k.o. 886 – Lokovica 
stoji del objekta (stavba št. 33), ki ni last prodajalca 
in ni predmet prodaje. Izklicna cena za nepremični-
no skupno znaša 2.582,28 EUR, in sicer: za del ne-
premičnine, ki je po planu opredeljeno kot stavbno 
zemljišče, znaša 2.497,00 EUR (z 22 % DDV) oziroma 
2.046,72 EUR (brez 22 % DDV), za del nepremičnine, 
ki je po planu opredeljena kot kmetijsko zemljišče pa 
znaša 85,28 EUR. Strošek cenitve nepremičnine znaša 
195,20 EUR (z 22 % DDV).

Zaporedna št. 2
parc. št. 300/9, v izmeri 24 m2, k.o. 1838 – Litija, 

do 1/1, predmetna nepremičnina je po planu občine 
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opredeljena delno kot območje stavbnih zemljišč (42 %) 
in delno kot območje gozdnih zemljišč (58 %). Izklicna 
cena za nepremičnino skupno znaša 786,53 EUR, in 
sicer: za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno 
kot stavbno zemljišče znaša 368,93 EUR (z 22 % DDV) 
oziroma 302,40 EUR (brez 22 % DDV), za del nepremič-
nine, ki je po planu opredeljena kot gozdno zemljišče pa 
znaša 417,60 EUR. Strošek cenitve nepremičnine znaša 
126,88 EUR (z 22 % DDV).

Zaporedna št. 3
parc. št. 68/1, v izmeri 365 m2, k.o. 344 – Drbetinci, 

do 30/1495, predmetna nepremičnina je po planu občine 
opredeljena delno kot območje stavbnih zemljišč (30 %) 
in delno kot območje kmetijskih zemljišč (70 %). Izklic-
na cena za nepremičnino skupno znaša 79,08 EUR, in 
sicer: za del nepremičnine, ki je po planu opredeljeno 
kot stavbno zemljišče, znaša 36,66 EUR (z 22 % DDV) 
oziroma 30,05 EUR (brez 22 % DDV), za del nepremič-
nine, ki je po planu opredeljena kot kmetijsko zemljišče 
pa znaša 42,42 EUR.

Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s se-
dežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod 
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki 
jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične 
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu 
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis 
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo 
o plačilu varščine.

Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti 
kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljub ljana, najkasneje 
do 7. 7. 2017 do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslo-
vom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba 
za nakup nepremičnine pod zaporedno št. _______ – 
Ne odpiraj«.

Interesenti morajo v roku za oddajo ponudb vplačati 
varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 
pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na 
št. 430-36/2017 za javni razpis. Ponudnikom, ki na raz-
pisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno 
vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb.

Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo po-
nudil najvišjo ceno.

Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo 
prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v na-
sprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vpla-
čana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.

Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – 
kupljeno«.

Kupec se zaveže poleg kupnine za zemljišče plačati 
strošek sestave kupoprodajne pogodbe v skladu z ve-
ljavnim cenikom za pripravo soglasij, pogodb in obračun 
odškodnin oziroma nadomestil za leto 2017 sprejetim 
s strani Sklada KZG RS, strošek overitve podpisa proda-
jalca, ki se bo kupcu zaračunal posebej na podlagi dejan-
skega stroška, strošek cenitve nepremičnine, vse stroške 
povezane z vložitvijo zk predloga in vpisom lastninske 
pravice na ime kupca ter morebitne druge stroške v zvezi 
s kupoprodajno pogodbo. Predlog za vpis lastninske pra-
vice v korist kupca se zaveže vložiti prodajalec na stroške 
kupca. Kupec se nadalje zaveže plačati davek na promet 
z nepremičninami in davek na dobiček zaradi spremembe 
namembnosti zemljišč. V skladu z Zakonom za uravnote-
ženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom 
na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč 
obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob 
odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča 
za gradnjo stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki 

so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru 
nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednote-
nju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za 
katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev 
zemljišč za gradnjo stavb.

Na nepremičninah navedenih pod zaporedno št. 1, 
2 in 3 obstaja predkupna pravica v skladu s 23. členom 
Zakona o kmetijskih zemljiščih oziroma 47. členom Za-
kona o gozdovih, na nepremičnini pod zaporedno št. 3 
v skladu z določili Zakona o urejanju prostora uve-
ljavlja predkupno pravico občina na območju katere 
leži predmetna nepremičnina.

Sklad KZG RS se obvezuje, da bo v roku 15 dni po 
komisijskem odpiranju ponudb v skladu z določili Zako-
na o kmetijskih zemljiščih objavil ponudbo za prodajo 
zgoraj navedenih nepremičnin na pristojni upravni enoti 
po najvišji ponujeni ceni. Ponudnik najvišje cene je po 
izvršenem komisijskem odpiranju zavezan podati pisno 
izjavo o sprejemu ponudbe v skladu z določili 21. člena 
Zakona o kmetijskih zemljiščih. V primeru, da bo po-
nudnik najvišje cene izbran kot predkupni upravičenec 
v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljišči 
se bo vplačani znesek varščine vštel v kupnino za ze-
mljišče, v primeru neplačila kupnine se znesek varšči-
ne ne bo vračal ponudniku najvišje cene. V primeru, 
da ponudnik najvišje cene ne bo izbran kot predkupni 
upravičenec v skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih 
zemljiščih, mu bo vplačani znesek varščine brezobre-
stno vrnjen v petih dneh po prejetem zapisniku upravne 
enote o prispelih prijavah na ponudbo. V primeru, da 
ponudnik najvišje cene ne bo sprejel ponudbe za proda-
jo zemljišč, objavljene na pristojni upravni enoti, se mu 
vplačani znesek varščine ne bo vrnil.

Objava javnega razpisa ne zavezuje prodajalca, da 
bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogod-
bo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec 
lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do 
sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi posto-
pek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.

Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 10. 7. 
2017 ob 13. uri, na sedežu Sklada KZG RS, Dunaj-
ska 58, Ljub ljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali 
njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.

Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si 

ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem 
dogovoru (tel. 01/43-41-100).

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov  
Republike Slovenije

Št. 1108-3/2015-99 Ob-2522/17

Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 
o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skla-
du, 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 razvelja-
vitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 
20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evrop-
skem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), 
Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega par-
lamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih 
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pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 
(UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1), Zakona o držav-
ni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 
– ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 65/14 
– ZVRS-H, 90/14 in 51/16), Zakona o integriteti in pre-
prečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno 
prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617), 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16), Prora-
čuna Republike Slovenije za leto 2017 (Uradni list RS, 
št. 96/15 in 80/16), Proračuna Republike Slovenije za leto 
2018 (Uradni list RS, št. 80/16), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike 
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 
za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, 
št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr. in 15/17), Partner-
skega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo 
za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, 
z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvaja-
nje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016, s spre-
membo z dne 29. 7. 2016, Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
47/15, 46/16 in 49/16 – popr.), Zakona o izobraževanju 
odraslih (Uradni list RS, št. 110/06), Resolucije o Naci-
onalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki 
Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO13-20) (Uradni 
list RS, št. 90/13), Zakona o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06), Zakona o slo-
venskem ogrodju kvalifikacij (Uradni list RS, št. 104/15), 
Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, razvoj-
nega, invalidskega in preživninskega sklada Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 23/13 in 84/16) in odločitve 
Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori 
neposredni potrditvi operacije št. 10-1/1/MIZŠ/0 za pro-
gram »Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za 
dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompe-
tenc 2016–2018«, št. dok. 3032-13/2017/9 z dne 18. 5. 
2017, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 
sklad Republike Slovenije, Dunajska 21, 1000 Ljub ljana, 
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene  

ravni I.
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 

sklad Republike Slovenije, Dunajska 21, 1000 Ljub ljana 
(v nadaljevanju: sklad).

Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izo-
brazbene ravni I. (v nadaljevanju: javni razpis) se izvaja 
v okviru neposredne potrditve operacije – programa 
»Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig 
izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 
2016–2018« (v nadaljevanju: neposredna potrditev ope-
racije), ki jo izvaja sklad.

2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter ciljna 
skupina

2.1 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je povečati vključenost 

v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompeten-

ce, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, 
večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in 
delovanja v sodobni družbi.

2.2 Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je dvigniti izobrazbeno raven in 

poklicne kompetence prebivalstva.
2.3 Predmet javnega razpisa
Javni razpis kot sestavni del neposredne potrdi-

tve operacije delno financira Evropska unija, in sicer iz 
Evropskega socialnega sklada, in Republika Slovenija, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport kot po-
sredniški organ. Javni razpis se izvaja v okviru Ope-
rativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju: OP EKP 
2014-2022), prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in 
vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne 
naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseži-
vljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formal-
nih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, poso-
dobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile 
ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim 
svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, 
specifičnega cilja: 10.1.1: Izboljšanje kompetenc manj 
vključenih v vseživljenjsko učenje.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov 
izobraževanja (v nadaljevanju: šolnin) posameznikom 
za naslednje zaključene izobraževalne programe oziro-
ma za opravljene izpite v Republiki Sloveniji (v nadalje-
vanju: programi):

a. programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI), 
ki se zaključijo s spričevalom o zaključnem izpitu, vključ-
no s prekvalifikacijo na isti stopnji nižjega poklicnega 
izobraževanja,

b. programi srednjega poklicnega izobraževanja 
(SPI), ki se zaključijo s spričevalom o zaključnem izpitu, 
vključno s prekvalifikacijo na isti stopnji srednjega po-
klicnega izobraževanja,

c. programi srednjega strokovnega oziroma tehni-
škega izobraževanja (SSI), ki se zaključijo s spričevalom 
o poklicni maturi,

d. programi poklicno-tehniškega izobraževanja 
(PTI), ki se zaključijo s spričevalom o poklicni maturi,

e. programi gimnazije in opravljanja splošne matu-
re, ki se zaključijo s spričevalom o splošni maturi,

f. maturitetni tečaj, ki se zaključi s spričevalom 
o splošni maturi,

g. poklicni tečaji (PT), ki se zaključi s spričevalom 
o poklicni maturi,

h. mojstrski izpiti, vključno s pripravami na izpite, za 
katere se pridobi spričevalo o mojstrskem izpitu,

i. delovodski in poslovodski izpiti, vključno s pripra-
vami na izpite, za katere se pridobi spričevalo o poslo-
vodskem oziroma delovodskem izpitu.

Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posame-
zniki, ki so pred programom, za katerega uveljavljajo 
šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno naj-
več srednjo poklicno izobrazbo ali manj. Prednost pri 
uvrstitvi v sofinanciranje šolnin imajo tisti posame-
zniki, ki so imeli pred programom, za katerega uve-
ljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, zaključeno 
največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so ob vključitvi 
v program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, bili 
stari več kot 45 let.

Do sofinanciranja šolnin so upravičeni posamezni-
ki, ki bodo do 31. 8. 2018 zaključili programe od a. do i. 
iz predmeta javnega razpisa in z dokazili izkazujejo, da 
so v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2018 poravnali šol-
nino za programe od a. do g. iz predmeta javnega raz-
pisa za šolska leta 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 in 
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2017/2018 oziroma poravnali šolnino za programe od h. 
do i. iz predmeta javnega razpisa, razpisane za obdobje 
od 2014 do 2018.

2.4 Ciljna skupina
Ciljna skupina so posamezniki, ki so zaključili izo-

braževanje na srednješolski ravni iz predmeta javnega 
razpisa in so pred programom, za katerega uvelja-
vljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno 
največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj, pri čemer 
imajo pri uvrstitvi v sofinanciranje šolnin prednost po-
samezniki, ki so imeli pred programom, za katerega 
uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, zaključeno 
največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so bili ob vklju-
čitvi v program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, 
starejši od 45 let.

2.5 Regija izvajanja javnega razpisa in način delitve 
sredstev

Program se bo izvajal v Kohezijski regiji Zahodna 
Slovenija (v nadaljevanju: KRZS) in v Kohezijski regiji 
Vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS).

Skladno s splošnim pravilom glede programskih 
območij iz prvega odstavka 70. člena uredbe o sku-
pnih določbah (1303/2013) in načelom odstopanja, 
opredeljenim v drugem odstavku 13. člena uredbe 
o ESS (1304/2013), se bo pri financiranju aktivnosti, 
ki jih izvaja upravičenec v korist obeh programskih 

območij (KRZS in KRVS), uporabilo t. i. sorazmerni 
pristop (pro-rata) financiranja aktivnosti. Za določi-
tev razmerja med programskima območjema se bo 
uporabil t. i. sorazmerni ključ (pro-rata), ki je določen 
v razmerju 60 % (KRVS) in 40 % (KRZS). Sorazmerni 
ključ je določen ob upoštevanju izobrazbene strukture 
aktivnega prebivalstva, ki bo imelo korist od tega pro-
grama. Izračun temelji na povprečju števila aktivnega 
prebivalstva v letih 2013, 2014 in 2015 z doseženo 
največ srednjo poklicno izobrazbo (podatki SURS, 
Prebivalstvo po kohezijski regiji, izobrazba, status 
aktivnosti, spol, leto). Delež, ki je izračunan glede na 
državno povprečje kaže, da je v KRVS kar 59 % aktiv-
nega prebivalstva z doseženo največ srednjo poklicno 
izobrazbo, v KRZS pa le 41 %. Ob upoštevanju, da je 
v KRVS 55 % vsega aktivnega prebivalstva v državi, 
da je v okviru ciljne skupine, ki bo imela korist, sko-
raj 70 % tistih z doseženo poklicno izobrazbo ter ob 
upoštevanju, da je delež aktivnih prebivalcev z dose-
ženo nižjo/srednje poklicno izobrazbo v KRVS 60 %, 
v KRZS pa 40 %, se je določil sorazmerni pristop 
v razmerju 60 % KRVS in 40 % KRZS.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in do-
kazila

Na javni razpis se lahko prijavi posameznik, ki izpol-
njuje naslednje pogoje:

Pogoji Dokazila

1. je pred programom, za katerega uveljavlja šolnino na tem javnem 
razpisu, imel zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo

Izjava 1 v prijavnem obrazcu in 
Priloga 1 k prijavnem obrazcu 
– dokazilo o programu, ki ga je 
prijavitelj kot zadnjega zaključil pred 
programom, za katerega uveljavlja 
šolnino 

2. je zaključil izobraževanje po programih iz predmeta javnega razpisa 
in pridobil spričevalo do 31. 8. 2018

Priloga 2 k prijavnem obrazcu –
dokazilo o zaključenem programu, za 
katerega prijavitelj uveljavlja šolnino

3. je v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2018 plačal za zaključen 
program, za katerega uveljavlja šolnino, in sicer za program od 
a. do g. iz predmeta javnega razpisa za šolsko leto 2014/2015, 
2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018 oziroma za program od h. do 
i. iz predmeta javnega razpisa, razpisanega za obdobje od 2014 do 
2018

Priloga 3 k prijavnemu obrazcu – 
dokazila o plačilu za program, za 
katerega prijavitelj uveljavlja šolnino 

4. je stroške, ki jih prijavitelj uveljavlja, poravnal iz lastnih sredstev in 
ne iz drugih javnih virov, s strani delodajalca oziroma druge pravne 
osebe in do sedaj ni uveljavljal oziroma ni imel povrnjene tovrstne 
stroške iz drugega javnega vira, delodajalca ali druge pravne 
osebe.

Izjava 2 v prijavnem obrazcu

V sofinanciranje šolnin se bodo uvrstile pravočasno 
oddane in formalno popolne vloge tistih posameznikov, 
ki izpolnjujejo vse zgoraj navedene pogoje za kandidi-
ranje na javni razpis.

Prednost v okviru posameznega odpiranja vlog pri 
uvrstitvi v sofinanciranje šolnin bodo imele formalno 
popolne vloge tistih posameznikov, ki so imeli pred pro-
gramom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem 
razpisu, zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo 
in/ali so ob vključitvi v program, za katerega uveljavljajo 
stroške šolnin, bili stari več kot 45 let.

4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis znaša največ do 6.675.453,74 EUR.
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4.1. Predvidena vrednost sofinanciranja po posa-
meznih programskih območjih

Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih 
programskih območjih in po posameznih proračunskih 
letih je naslednja:

– za proračunsko leto 2017: 4.233.767,74 EUR, 
od tega:

– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 
2.540.260,64 EUR, od tega:

– 2.032.208,51 EUR s PP 150044 (Izboljšanje 
kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20 
V-EU) – EU udeležba (80,00 %) in

– 508.052,13 EUR s PP 150046 (Izboljšanje 
kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20 
V-EU) – slovenska udeležba (20,00 %),

– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 
1.693.507,10 EUR, od tega:

– 1.354.805,68 EUR s PP 150045 (Izboljšanje 
kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20 
V-EU) – EU udeležba (80,00) in

– 338.701,42 EUR s PP 150047 (Izboljšanje 
kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20 
V-EU) – slovenska udeležba (20,00 %).

– za proračunsko leto 2018: 2.441.686,00 EUR, 
od tega:

– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 
1.465.011,60 EUR, od tega:

– 1.172.009,28 EUR s PP 150044 (Izboljšanje 
kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20 
V-EU) – EU udeležba (80,00 %) in

– 293.002,32 EUR s PP 150046 (Izboljšanje 
kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20 
V-EU) – slovenska udeležba (20,00 %),

– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 
976.674,40 EUR, od tega:

– 781.339,52 EUR s PP 150045 (Izboljšanje 
kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20 
V-EU) – EU udeležba (80,00 %) in

– 195.334,88 EUR s PP 150047 (Izboljšanje 
kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20 
V-EU) – slovenska udeležba (20,00 %).

Način delitve sredstev po regijah: KRVS 60 % in 
KRZS 40 %, skladno z opredelitvijo v točki 3.5. tega 
razpisa. Sredstva med kohezijskima regijama niso pre-
nosljiva.

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na 
proračunske zmogljivosti pristojnega ministrstva in od 
likvidnostnega stanja proračuna RS.

5. Vsebina in prijava na javni razpis
Dokumentacija javnega razpisa obsega naslednje 

dokumente:
– Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izo-

brazbene ravni I,
– Razpisna dokumentacija.
Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dosto-

pna na spletni strani sklada http://www.sklad-kadri.si/.
V Razpisni dokumentaciji so navedeni vsi potrebni 

podatki, obrazci in navodila, ki omogočajo prejemniku 
izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev.

Popolna vloga za dodelitev sredstev mora vsebo-
vati:

1. V celoti izpolnjen in podpisan obrazec »Prijava 
na javni razpis za sofinanciranje šolnin DIR I.«, katerega 
sestavna dela sta:

– Izjava 1: prijavitelj je pred programom, za katere-
ga uveljavlja šolnino na tem javnem razpisu, imel zaklju-
čeno največ srednjo poklicno izobrazbo,

– Izjava 2: prijavitelj je stroške, ki jih uveljavlja, 
poravnal iz lastnih sredstev in ne iz drugih javnih virov, 

s strani delodajalca oziroma druge pravne osebe in do 
sedaj ni uveljavljal oziroma ni imel povrnjene tovrstne 
stroške iz drugega javnega vira, delodajalca ali druge 
pravne osebe.

2. Obvezne priloge k obrazcu:
– Priloga 1: dokazilo o programu, ki ga je prijavitelj 

kot zadnjega zaključil pred programom, za katerega 
uveljavlja šolnino – fotokopija spričevala,

– Priloga 2: dokazilo o zaključenem programu, za 
katerega prijavitelj uveljavlja šolnino – fotokopija spri-
čevala,

– Priloga 3: dokazila o plačilu za program, za ka-
terega prijavitelj uveljavlja šolnino – izpolnjen in podpi-
san obrazec Seznam plačanih stroškov izobraževanja 
s priloženimi:

a) fotokopijami računov in dokazili o plačilu stroškov 
izobraževanja kot je to navedeno v izpolnjenem obrazcu 
Seznam plačanih stroškov izobraževanja ali

b) potrdilom šole, ki potrdi podatke v izpolnjenem 
obrazcu Seznam plačanih stroškov izobraževanja;

– Priloga 4: izpolnjen obrazec Vprašalnik za spre-
mljanje podatkov o udeležencih na operacijah, sofinan-
ciranih iz ESS.

Prijavitelj mora uporabiti izključno obrazce iz razpi-
sne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. V pri-
merih, ko ne bodo uporabljeni predpisani obrazci, bo 
vloga zavržena.

6. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slo-
venske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko: 80,00 %

Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za so-
financiranje kohezijske politike: 20,00 %

7. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 
80,00 %.

8. Upravičeni stroški in način financiranja
Upravičeni stroški prijavitelja, ki izpolnjuje pogoje 

iz 3. točke javnega razpisa, so šolnine. Kot šolnina se 
razumejo stroški posameznika za zaključeno izobra-
ževanje, vključno z vpisnino, po programih od a. do g. 
iz predmeta javnega razpisa za šolska leta 2014/2015, 
2015/2016, 2016/2017 in 2017/2018 oziroma po progra-
mih od h. do i. iz predmeta javnega razpisa, razpisanih 
za obdobje od 2014 do 2018.

Prijavitelj lahko uveljavlja šolnino za programe 
iz predmeta javnega razpisa, plačano znotraj obdobja 
od 1. 1. 2014 do vključno 31. 8. 2018.

Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do sofinan-
ciranja šolnine do vključno 2.500,00 EUR.

V sofinanciranje šolnin se bodo uvrstile pravočasno 
oddane in formalno popolne vloge tistih posameznikov, 
ki izpolnjujejo vse navedene pogoje za kandidiranje na 
javni razpis, določene v točki 3. javnega razpisa.

Sredstva bodo izbranim prijaviteljem izplačana na 
podlagi v celoti izpolnjene popolne vloge s prilogami 
– dokazili o upravičenih stroških, ki jih prijavitelj priloži 
vlogi. Dokazila so navedena v razpisni dokumentacije, 
ki je sestavni del javnega razpisa.

9. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varova-
nje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU.

10. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja operacije ali izvrševanja javnega razpisa prišlo 
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do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obve-
znosti: v kolikor se ugotovi, da izbrani prijavitelj sklada 
ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani 
ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval ne-
resnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali 
prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim raz-
pisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev 
sklada o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno prido-
bil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, 
na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo 
izbrani prijavitelj dolžan vrniti neupravičeno prejeta sred-
stva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
nakazila na transakcijski račun izbranega prijavitelja do 
dneva vračila, na transakcijski račun sklada. Če je ta-
kšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

11. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje po-
sameznega operacije ali, da je višina sofinanciranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno 
uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili ali bi lahko 
bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila 
odobrena, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uve-
ljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že iz-
plačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudni-
mi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski 
račun izbranega prijavitelja do dneva vračila sredstev na 
transakcijski račun sklada. Če je dvojno uveljavljanje stro-
škov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. 
Vrnjeni zneski bodo za izbranega prijavitelja izgubljeni.

12. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je od 
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do 
porabe sredstev, vendar najdlje do 7. 9. 2018 (zadnji rok 
za oddajo vlog). Zadnje odpiranje je predvideno 11. 9. 
2018. V primeru porabe vseh razpisanih sredstev pred 
zadnjim rokom, bo zaključek javnega razpisa objavljen 
v Uradnem listu RS in na spletni strani sklada.

Vloga mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici 
(v nadaljnjem besedilu: ovojnica), označeni s polnim 
imenom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne 
odpiraj – Vloga za sofinanciranje šolnin DIR I.«.

Vlogo lahko prijavitelj odda na tri načine: osebno 
v vložišču sklada v času uradnih ur, z navadno poštno 
pošiljko ali s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Jav-
ni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana. Če je 
vloga poslana priporočeno po pošti, mora biti iz ovojnice 
razviden datum, ura in minuta oddaje, za dan prejema 
pa se šteje dan oddaje na pošto. Če vloga ni poslana 
priporočeno, se za dan prejema šteje dan, ko sklad prej-
me vlogo. Vloge se lahko oddajo tudi osebno v glavni 
pisarni sklada v času uradnih ur (v ponedeljek, sredo ali 
petek od 9. do 12. ure in v sredo tudi od 14. do 16. ure).

Prijaviteljem svetujemo, da pri oddaji priporočene 
ovojnice poskrbijo, da poštni urad na pošiljki navede 
uro in datum oddaje te pošiljke, saj bo sklad ovojnice, 
za katere iz prejete pošiljke ne bosta jasno razvidna ura 
in datum, obravnaval kot ovojnice, ki so prispele zadnje 
v dnevu dospetja. Če se vloga odda priporočeno na 
Petrolovem bencinskem servisu, naj prijavitelj ob od-
daji pošiljke pred zaprtjem kuverte vanjo priložiti kopijo 
računa ali potrdila o oddani pošiljki, iz katerega bosta 
razvidna dan in ura oddaje priporočene pošiljke. Kot 
datum in čas oddaje bo v tem primeru štel datum in čas 
izdaje računa ali potrdila o oddani pošiljki. Če prijavitelj 
ne predloži zahtevanega dokazila o oddaji, se bo štelo, 
da je bila vloga oddana na dan oddaje ob 23:59.

Sklad bo obravnaval samo vloge, ki bodo ustrezno 
označene in bodo pravočasno oddane do roka oziroma 

najpozneje na ta dan oddane v glavno pisarno. Vloge, 
ki ne bodo oddane v roku, kot je to določeno v točki 12 
in 13 javnega razpisa, bodo s sklepom zavržene. V pri-
meru, da bodo sredstva porabljena prej, bo javni razpis 
zaprt z dnem porabe sredstev.

V primeru poziva na dopolnitev vloge je priporo-
čljivo, da je ovojnica označena s podatki o prijavitelju 
in vidno oznako: »Ne odpiraj – Dopolnitev vloge za 
sofinanciranje šolnin DIR I.«, zaradi lažje in hitrejše 
obravnave dopolnitve.

13. Odpiranje vlog ter postopek in način izbora
Vloge bo odpirala in obravnavala strokovna komisi-

ja, ki jo imenuje direktor sklada.
Odpiranje vlog bo potekalo vsak mesec do konca 

razpisnega roka. Vsako odpiranje vlog se bo pričelo 
drugi torek v mesecu, in sicer za vloge, ki bodo uradno 
prispele najkasneje dan pred odpiranjem, razen pri za-
dnjem predvidenem odpiranju, ko morajo biti vloge od-
dane najkasneje do 7. 9. 2018, kar je tudi zadnji rok za 
oddajo vlog na javnem razpisu.

Vsako posamezno odpiranje vlog bo potekalo do 
zaključka in obravnave vseh vlog, pravočasno prispelih 
za odpiranje. V kolikor se zaradi številčnosti prejetih vlog 
katero izmed odpiranj vlog ne bo zaključilo do pričetka 
naslednjega predvidenega odpiranja (drugi torek v na-
slednjem mesecu), se naslednje odpiranje vlog zama-
kne in prične po zaključku prejšnjega odpiranja, o čemer 
bo sklad prijavitelje obvestil na svoji spletni strani.

Zadnje odpiranje je predvideno 11. 9. 2018. V pri-
meru porabe vseh razpisanih sredstev pred zadnjim 
rokom za oddajo vlog 7. 9. 2018, bo zaključek javnega 
razpisa objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani 
sklada. Neustrezno označene ovojnice in ovojnice, pre-
jete po roku za oddajo vlog oziroma po zaprtju javnega 
razpisa, bodo zavržene

Vloge, prispele na javni razpis, odpira strokovna ko-
misija po vrstnem redu prispetja vlog. Odpirale se bodo 
samo pravočasno prispele, pravilno izpolnjene in označe-
ne vloge, do porabe razpoložljivih sredstev, pri čemer bodo 
izplačila izbranim prijaviteljem izvedena skladno z razpolo-
žljivimi sredstvi po posameznih proračunskih letih. Meja za 
dodelitev sredstev in zaprtje javnega razpisa bo določena 
glede na datum, uro in minuto prejema popolne vloge, 
vključno s katero se porabijo vsa razpoložljiva sredstva.

V primeru, da preostanek razpoložljivih sredstev na 
javnem razpisu ne zadostuje za odobritev celotne, po vr-
stnem redu zadnje prejete popolne vloge, se prijavitelju 
te vloge ponudi višina sredstev, ki so preostala na jav-
nem razpisu. V kolikor prijavitelj ponujenih razpoložljivih 
sredstev ne sprejme, sredstva ostanejo nerazdeljena.

V primeru prejema zadnjih dveh ali več popolnih 
vlog z istim datumom, uro in minuto prejema pred raz-
delitvijo preostanka razpoložljivih sredstev, strokovna 
komisija odloči z žrebom. V kolikor preostanek sredstev 
na javnem razpisu po žrebu ne zadostuje za odobritev 
celotne vloge izžrebanega prijavitelja, se temu prijavite-
lju prav tako ponudi preostanek razpoložljivih sredstev. 
V primeru, da prijavitelj ponujenih razpoložljivih sredstev 
ne sprejme, sredstva ostanejo nerazdeljena.

Odpiranje prejetih vlog zaradi velikega števila le-teh 
v skladu z 222. členom Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 
– ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) 
ne bo javno.

Če bo vloga nepopolna, bo komisija v osmih dneh 
od odprtja vloge pisno pozvala prijavitelja k dopolnitvi. 
Vloge, ki ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za do-
polnitev, bodo s sklepom zavržene. Rok za dopolnitev 
vloge bo osem dni.
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Sklad si pridržuje pravico, da v primeru nejasnosti 
prijavitelja pozove k dodatnim pojasnilom.

Če bo prijavitelj pomanjkljivosti odpravil v roku, bo 
strokovna komisija štela (glede vrstnega reda oddaje), 
da je bila vloga vložena takrat, ko je bila oddana dopol-
nitev vloge, s katero so bile pomanjkljivosti odpravljene.

Formalno popolne vloge bo obravnavala strokovna 
komisija po vrstnem redu njihovega prispetja (vrstni red 
se določi, ko je vloga popolna), pri čemer bo pri vsakem 
posameznem odpiranju vlog, kot je določeno v drugem 
odstavku te točke, za uvrstitev v sofinanciranje strokov-
na komisija prednostno obravnavala formalno popolne 
vloge tistih posameznikov, ki so pred programom, za ka-
terega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli 
zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so 
ob vključitvi v program, za katerega uveljavljajo stroške 
šolnin, bili stari več kot 45, kot je določeno v točki 2.3 
javnega razpisa.

Na podlagi predloga strokovne komisije izda sklad 
posamične sklepe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje 
šolnin za prijavitelje.

Izplačila se bodo izvedla na podlagi posamičnih skle-
pov o dodelitvi sredstev za sofinanciranje šolnin, ki ga bo 
izdal sklad. Izplačilo se izbranemu prijavitelju izvede v roku 
devetdeset dni od prejema sklepa o dodelitvi sredstev. 
Dodeljena sredstva bodo izbranim prijaviteljem nakazana 
na osebni bančni račun (TRR), odprt v Republiki Sloveniji.

14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni 
o izidu javnega razpisa

Prijavitelj popolne vloge bo o izidu obravnave na 
javnem razpisu s sklepom o dodelitvi sredstev za so-
financiranje šolnin obveščen predvidoma v tridesetih 
dneh po zaključku obravnave njegove formalno popolne 
vloge s strani strokovne komisije.

Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje iz javnega 
razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso 
bila dodeljena ali pa mu niso bila dodeljena v upravičeni 
višini, lahko v osmih dneh od prejema sklepa o dodeli-
tvi sredstev za sofinanciranje šolnin poda pritožbo na 
sklad. Pritožba mora natančno opredeliti razloge, zaradi 
katerih je vložena. Če strokovna komisija spozna, da je 
vložena pritožba dovoljena in pravočasna ter da jo je 
vložila upravičena oseba, pa izpodbijanega sklepa ne 
nadomesti z novim, pritožbo v 15 dneh od prejema po-
sreduje v odločanje Ministrstvu za izobraževanje, zna-
nost in šport. Vložena pritožba ne zadrži izvršitve sklepa 
o dodelitvi sredstev za sofinanciranje šolnine.

15. Dostop do dokumentacije, informacij in pojasnil 
v zvezi z javnim razpisom

Dokumentacija javnega razpisa je dostopna na 
spletni strani sklada: http://www.sklad-kadri.si/.

Do (preteka) roka za prijavo jo lahko dvignete tudi 
na skladu v času uradnih ur (v ponedeljek, sredo ali pe-
tek od 9. do 12. ure in v sredo od 14. do 16. ure).

Prijavni obrazec lahko dvignete tudi osebno na 
skladu, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, v 6. nadstropju, 
v glavni pisarni v času uradnih ur. Za dodatne informa-
cije in prošnje za dodatna pojasnila o javnem razpisu sta 
na voljo na e-naslovu: dir@sklad-kadri.si.

Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na 
spletni strani sklada http://www.sklad-kadri.si.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski  
in preživninski sklad Republike Slovenije

 Ob-2502/17

Razvojna agencija ROD Ajdovščina, Vipavska 
cesta 4, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: Razvojna 
agencija ROD) na podlagi Splošnih pogojev delovanja 

Regijske garancijske sheme v Goriški regiji z dne 26. 5. 
2017, Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega ra-
zvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), 
Pravilnika Slovenskega regionalno razvojnega sklada 
o delovanju regijskih garancijskih shem (št. dokumenta 
012-15/2014-18 z dne 28. 12. 2016 s spremembami in 
dopolnitvami z dne 10. 3. 2017), Pravilnika o dodeljeva-
nju spodbud sklada št. 012-4/2015-3 z dne 19. 3. 2015 
s spremembami in dopolnitvami z dne 2. 4. 2015, 12. 8. 
2015, 4. 3. 2016, 2. 6. 2016, 28. 10. 2016 in 28. 12. 2016 
(v nadaljevanju: Pravilnik o spodbudah), Uredbe Komi-
sije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi 
nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, 
št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba 
o splošnih skupinskih izjemah), Uredbe Komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči 
de minimis (Uradni list EU L št. 352, z dne 24. 12. 2013) 
(v nadaljevanju: Uredba »de minimis«), objavlja

drugi javni razpis
za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in 
srednja podjetja v okviru Regijske garancijske 

sheme v regiji JV Slovenija
1. Predmet javnega razpisa
1. Predmet razpisa so garancije Regijske garan-

cijske sheme v Goriški regiji (RGS Goriške regije) za 
bančne kredite, ki jih Razvojna agencija ROD kot izva-
jalec razpisuje po Pogodbi o dolgoročni finančni vlogi 
Slovenskega regionalno razvojnega sklada na območju 
Goriške regije in v sodelovanju z bankami. Podatki o po-
nudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov 
v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki 
bank so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih 
bank v RGS Goriške regije.

2. Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja 
malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejav-
nosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti 
v Goriški regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, 
vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega 
gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje 
velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih 
zahtev za zavarovanje kreditov idr.

3. Razpis je namenjen gospodarskim sub jektom, ki 
delujejo in vlagajo na območju občin Goriške statistične 
regije (v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična 
regija obsega naslednje občine: Ajdovščina, Brda, Bo-
vec, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren - Kostanjevi-
ca, Nova Gorica, Renče - Vogrsko, Šempeter - Vrtojba, 
Tolmin, Vipava.

4. Skupen garancijski potencial RGS Goriške regije 
znaša 2.446.144,00 EUR in je razpisan na podlagi dol-
goročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvoj-
nega sklada (v nadaljevanju: Sklad), ki na dan objave 
tega razpisa znaša 764.420,00 EUR in predvidenega 
multiplikatorja 4 za bančne kredite.

5. Državna pomoč po tem javnem razpisu se izvaja 
po državnih pomočeh »de minimis« po prijavljeni shemi 
M001-5940117-2014. Za dodeljevanje državne pomoči 
se uporabljajo Določbe o »de minimis« pomoči iz po-
glavja III. navedenega pravilnika.

2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vse-

buje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino jav-

nega razpisa
– Razpisni obrazec št. 1: Prijavni obrazec za prido-

bitev garancije RGS Goriške regije, katerega ustrezno 
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izpolnjenega natisnete, nato pa podpisanega in žigosa-
nega, skupaj z zahtevanimi prilogami posredujete na 
Razvojno agencijo ROD.

– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje:
– kreditne pogoje sodelujočih bank v RGS Go-

riške regije,
– merila za ocenjevanje vlog in navodilo,

– Razpisni obrazec št. 2: izjava o že prejetih (ali 
zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih že preje-
tih (zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene 
stroške,

– Razpisni obrazec št. 3: vzorec pogodbe o izdaji 
garancije,

– Razpisni obrazec št. 4: vzorec besedila garancije,
– Razpisni obrazec št. 5: vzorec vmesnih in konč-

nih poročil o projektu, ki je izdelan v elektronski obliki 
in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti ter 
ga v roku 30 dni po zaključku projekta posredovati 
na Razvojno agencijo ROD. Dosegljiv bo na spletni 
strani Razvojne agencije ROD http://www.ra-rod.si/in-
dex.php?option=com_content&view=article&id=191&It
emid=146 ter

– Razpisni obrazec št. 6: vzorec zahtevka za kori-
ščenje kredita,

– Razpisni obrazec št. 7: vzorec ovojnice za prijavo 
na javni razpis.

2. Obvezna vsebina vloge:
– Izpolnjen in podpisan razpisni obrazec št. 1: Pri-

javni obrazec za pridobitev garancije RGS Goriške regije 
z zahtevanimi prilogami.

– Poslovni načrt ali Predstavitev podjetja in namena 
kredita s prilogami.

– Razpisni obrazec št. 2: izjava o že prejetih (ali 
zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih že preje-
tih (zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene 
stroške.

– Razpisni obrazec št. 3: parafiran vzorec pogodbe 
o izdaji garancije.

– Potrdilo FURS o poravnanih obveznostih do dr-
žave.

– Bonitetna ocena AJPES-a: S.BON-1 za družbe, 
samostojne podjetnike in zadruge, ter S.BON-1/K za 
skupino podjetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od 
datuma oddaje vloge. K vlogam, oddanim v letu 2017, 
mora biti priložena bonitetna ocena na podlagi podatkov 
o poslovanju za leto 2016.

– Potrdilo ZZZS o številu zaposlenih na zadnji dan 
preteklega meseca pred oddajo vloge.

3. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dosto-
pna na spletni strani Razvojne agencije ROD http://www.
ra-rod.si/index.php?option=com_content&view=article
&id=191&Itemid=146. Zainteresirani lahko informacije 
o javnem razpisu pridobijo v delovnih dneh od 8. do 
15. ure na tel. 05/365-36-02 oziroma na e-naslov: an-
dreja.vister@ra-rod.si.

3. Rok in način prijave
1. Razpis je odprt do porabe sredstev, najkasneje 

do 16. 5. 2018.
2. Rok za oddajo prijav: od dneva objave v Ura-

dnem listu RS do porabe sredstev oziroma najpozneje 
do 16. 5. 2018.

3. Način prijave:
– Vlagatelj pošlje vlogo na naslov: Razvojna agen-

cija ROD, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina. Vloga se 
lahko odda tudi osebno v sprejemni pisarni Razvojne 
agencije ROD do 13. ure.

4. Vlagatelj lahko vlogo (obrazci in priloge) pošlje 
s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno, iz katere je 
razviden datum in ura oddane vloge. Merilo za pravo-

časno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici 
oziroma datum in podpis prejemnika v sprejemni pisarni 
Razvojne agencije ROD, ki ne sme biti kasnejši od 16. 5. 
2018. Vloga mora biti oddana v Republiki Sloveniji.

5. Vlagatelj poda vlogo na javni razpis, v vlogi 
opredeli banko, na katero posreduje Razvojna agencija 
ROD vlogo za izdajo sklepa o odobritvi kredita, v kolikor 
sklep banke še ni priložen vlogi. Za odločanje o izdaji 
garancije mora biti izdan pozitiven sklep banke o odo-
britvi kredita.

6. Vloge, ki bodo prispele pred rokom za prijavo 
in po tem roku, bodo s sklepom zavržene in vrnjene 
vlagatelju.

7. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z na-
vodilom vlagateljem za izdelavo vloge na javni razpis, 
in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji 
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga 
– RGS JV SLO« in s polnim nazivom in naslovom vlaga-
telja. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravil-
ne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Oprema 
ovojnice), ki ga lahko izpolnjenega v skladu z navodili 
nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovoj-
nice).

8. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene, bodo 
s sklepom zavržene in vrnjene vlagatelju.

9. Če na ovojnici pošiljatelj (vlagatelj) ne bo nave-
den, bo vodja RGS pri izvajalcu vlogo odprla, s sklepom 
vlogo zavrgla in jo vrnila vlagatelju, če bo iz vsebine 
mogoče ugotoviti njegov naziv in naslov.

4. Razpisni pogoji
4.1. Pogoji prijave
Pogoji za vlagatelje:
1. Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje 

velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter 
zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran 
del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na 
dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodar-
skih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, s spre-
membami) ali po Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, 
št. 97/09 s spremembami) (v nadaljevanju: upravičeni 
vlagatelji). Upravičeni vlagatelji so tudi socialna podje-
tja, ki so status socialnega podjetja pridobila po Zakonu 
o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) in 
ustrezajo predhodnim določbam tega odstavka.

2. Za opredelitev velikosti se upoštevajo določi-
la iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 
z dne 17. junija 2014, ki je objavljena na spletni strani: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=urise
rv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SLV.

Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so 
povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upošte-
vanjem določil Priloge I.

3. Ne glede na določila 1. točke pogojev prijave do 
garancij niso upravičeni vlagatelji:

– ki imajo neporavnane zapadle obveznosti do Slo-
venskega regionalno razvojnega sklada ali Razvojne 
agencije ROD;

– ki imajo neporavnane zapadle obveznosti po odo-
brenem kreditu iz 1. javnega razpisa kreditov in garancij 
za mikro, mala in srednja podjetja v okviru RGS Goriške 
regije;

– ki so izkoristila maksimalno višino poroštva ozi-
roma garancije;

– ki so po principu kumulacije izkoristila zgornjo 
mejo intenzivnosti državne pomoči;

– ki izvajajo poseben program reševanja in pre-
strukturiranja;

– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do Re-
publike Slovenije;
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– ki so v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v te-
žavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 51/11, 39/13 in 56/13) ali 18. točko 2. člena 
Uredbe o splošnih skupinskih izjemah ali so v postopku 
poenostavljene prisilne poravnave, prisilne poravnave, 
stečaja ali likvidacije;

– ki so insolventni glede na 2. točko tretjega od-
stavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali 
v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14 UPB8-ZFPPIPP);

– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je po-
moč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim 
trgom;

– ki izvajajo ekološko sporne investicije;
– ki so neposredno ali posredno z več kot 25 % 

udeleženi v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na 
seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu ne-
plačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;

– v katerem je družbenik ali zastopnik neposredno 
ali posredno z več kot 25 % udeležen v kapitalski druž-
bi, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev 
obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, 
ki ureja davčni postopek;

– v katerem je družbenik ali zastopnik hkrati tudi 
samostojni podjetnik, ki je javno objavljen na seznamu 
nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na 
podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.

Zgornje zadnje 3 omejitve prenehajo veljati, ko 
davčni organ za osebe, ki so bile objavljene na zadnjem 
seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu ne-
plačnikov, izda potrdilo o tem, da ta oseba ali kapitalska 
družba, v kateri je ta oseba neposredno ali posredno 
z več kot 25 odstotki udeležena v njenem kapitalu, nima 
evidentiranih zapadlih neplačanih davčnih obveznosti in 
da ima izpolnjene vse obveznosti v zvezi s predložitvijo 
obračuna davčnega odtegljaja za izplačilo plače in na-
domestila plače. Potrdilo ne sme biti starejše od dneva 
objave zadnjega seznama iz druge in tretje alineje prej-
šnjega odstavka in ne sme biti starejše od 15 dni.

Pogoji za vloge:
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku. 

V kolikor so priloge v vlogi v tujem jeziku, lahko razpisna 
komisija zahteva slovenski prevod s podpisom odgo-
vorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru 
dvoma lahko Razvojna agencija ROD dodatno zahteva 
overjen prevod. Vsi prevodi so strošek vlagatelja.

2. Dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na 
vlagatelja ter na prijavljeni projekt.

3. Formalno popolna vloga je vloga, oddana v roku 
in na predpisan način iz poglavja 3 ter vsebuje izpolnjen, 
podpisan, datiran in žigosan Prijavni obrazec za pridobi-
tev garancije RGS v Goriški regiji s prilogami, navede-
nimi v poglavju 2 z naslovom Obvezna vsebina vloge.

4. Prejemnik garancije je kazensko in odškodninsko 
odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je podal nere-
snične ali zavajajoče izjave v vlogi na javni razpis ali 
kasneje pri izstavitvi zahtevkov za upravičene stroške.

5. Razvojna agencija ROD sme ob pisnem soglasju 
vlagatelja popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije 
strokovna služba pri pregledu in ocenjevanju vlog.

6. Vlogo z vsemi razpisnimi obrazci in dokazili oziro-
ma prilogami je potrebno oddati v elektronski obliki ske-
nirano v datoteki WORD in PDF na elektronskem mediju 
ter v enem listinskem izvodu v kolikor kandidira zgolj za 
garancijo oziroma dveh listinskih izvodih v primeru, da 
sklep banke ni priložen. V primeru nebistvenih razlik 
med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko, se 

bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista. V pri-
meru bistvenih razlik bo to predmet dopolnitve vloge.

Pogoji za projekte:
1. Prijavni projekt vlagatelja mora izkazovati pozi-

tivne učinke na vlagateljevo poslovanje. Iz predložene 
prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da za projekt 
obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov.

2. Finančna konstrukcija projekta mora biti zaprta.
3. Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost oziro-

ma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo pro-
jekta ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta 
pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo Razvojna agencija 
ROD preverjala pri izvajanju rednih pregledov.

4. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, 
ki je v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti 
vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgo-
ročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do do-
končnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi 
projekta, kadar je to potrebno.

5. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni 
projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sred-
stev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma 
da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestruk-
turiranje ter z dodeljenim zneskom državne pomoči ne 
bodo presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomo-
či ali pomoči »de minimis«.

6. Upravičeni so projekti, za katere vlagatelji prika-
žejo doseganje vsaj 1 od naslednjih specifičnih ciljev:

a) Ohranjanje ali povečanje števila zaposlenih 
v podjetju;

b) Povečanje prihodkov podjetja;
c) Dvig dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju;
d) Večanje deleža prodaje na tuje trge.
Učinke izvedenega projekta mora podjetje dosegati 

najkasneje v roku 2 let po končanju projekta in morajo 
biti izkazani v bilanci podjetja za to leto.

4.2. Finančni pogoji
1. Za pridobitev garancije za dolgoročni kredit se 

lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
2. Pogoji dolgoročnega kredita z garancijo so na-

slednji:
– najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 

500.000 EUR,
– garancija znaša od 50 do 80 % odobrenega kre-

dita,
– obrestna mera in stroški odobritve, vodenja in 

ostali bančni stroški po sodelujočih bankah so v prilogi 
razpisa,

– doba vračanja je do 8 let, v nobenem primeru pa 
ne sme preseči 16. 7. 2025,

– moratorij je možen do 12 mesecev oziroma do 
6 mesecev za kredite, ki so več kot 60 % namenjeni 
za obratna sredstva, in se všteva v čas skupne dobe 
vračanja kredita,

– vlagatelj zavaruje prejeti kredit z garancijo Sklada 
v višini do 80 % vrednosti posojila in drugimi oblikami 
zavarovanj, kot jih dogovori z banko, odvisno od stopnje 
tveganosti projekta in vlagatelja,

– črpanje kredita je namensko, v skladu z vlagate-
ljevo vlogo z vso priloženo dokumentacijo,

– rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne 
pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kre-
ditno-garancijskega odbora RGS Goriške regije,

– en vlagatelj ima lahko skupaj odobreno za največ 
400.000,00 EUR garancij po Regijskih garancijskih she-
mah (upoštevajoč odobrene garancije po predhodnih 
razpisih RGS),
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– garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kre-
dite, ki nadomeščajo obstoječe kredite,

– vlagatelj mora imeti ob podpisu pogodbe o dode-
litvi garancije vsaj enega zaposlenega za polni delovni 
čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena 
oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova 
edina podlaga za zavarovanje) in direktor enoosebne 
družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovo-
denju po zavarovalni podlagi 112, v kolikor je ta direktor 
hkrati tudi lastnik te družbe,

– vlagatelj zavaruje garancijo z nerazdelnim oseb-
nim poroštvom in notarsko overjenim zapisom ali Spo-
razumom o zavarovanju garancije, pri čemer stroške 
notarja v celoti nosi vlagatelj. Zavarovanje mora biti 
veljavno še najmanj dva meseca po zapadlosti zadnjega 
obroka kredita. V primeru srednje velikih podjetij z veliko 
varnostjo naložbe in poslovanja družbe se lahko določi 
drugo primerno zavarovanje po presoji kreditno-garan-
cijskega odbora (npr. menica, izvršnica, vpis hipoteke na 
nepremičnine ali premičnine, depozit).

4.3. Pogoji po »de minimis« shemi
Posojilo za prijavljeni projekt, za katerega vlagatelj 

zaprosi za garancijo Sklada, lahko znaša do 100 % vre-
dnosti projekta.

4.3.1. Neupravičeni vlagatelji
Do »de minimis« pomoči niso upravičena podjetja 

v naslednjih sektorjih:
– ribištvu in gojenju vodnih organizmov,
– primarni kmetijski pro izvodnji, opredeljeni v prilogi 

I Pogodbe o Evropski uniji,
– sektorju predelave in trženja kmetijskih pridelkov 

in pro izvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali koli-

čine kmetijskih pro izvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih 
pro izvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali

– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne pro izvajalce.

– dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč 
neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev 
in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge teko-
če izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo. Pomoč za 
kritje stroškov študija ali svetovalnih storitev, potrebnih 
za uvajanje novega ali obstoječega pro izvoda na novem 
trgu v drugi državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, 
povezanim z izvozom,

– pomoč, ki daje prednost uporabi domačega bla-
ga pred uporabo uvoženega blaga.

4.3.2. Upravičeni projekti po »de minimis« shemi 
pomoči

1. Predmet prijavljenega projekta so lahko tudi obra-
tni stroški do 100 %, vendar največ 200.000,00 EUR. 
V primeru, ko delež obratnih sredstev presega 60 % 
vseh upravičenih stroškov, se lahko kredit odobri za naj-
več 3 leta, z moratorijem največ 6 mesecev. V primeru, 
ko se vlagatelj prijavlja za garancijo za kredit v celoti za 
obratna sredstva, mora imeti podjetje sedež na upravi-
čenem območju.

2. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, to-
rej določen začetek in konec projekta. Projekt se mora 
zaključiti najkasneje v roku enega leta od datuma odloč-
be o odobritvi garancije.

3. V kolikor je vlagatelj v fazi pridobivanja ali je pre-
jel sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sredstva 
iz morebitnega drugega javnega vira, mora navesti vir, 
višino prejetih sredstev in številko sheme, po kateri bo 
oziroma je pridobil ta sredstva ter predložiti ustrezen 
sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden prejem teh 
sredstev. V kolikor pa ta sredstva prejme kasneje v času 
trajanja projekta, pa je o tem nemudoma dolžan obve-

stiti Razvojno agencijo ROD. Skupni znesek pomoči 
»de minimis« za gospodarstvo enotnemu podjetju ne 
sme presegati 200.000 EUR oziroma v primeru podjetij, 
ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu 
100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih 
let, ne glede na vir prejema, obliko ali namen pomoči.

Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med 
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) Podjetje ima večino glasovnih pravic delničarjev 
ali družbenikov drugega podjetja

b) Podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja

c) Podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe sklenjene z nave-
denim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi 
ali statutu

d) Podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino 
glasovnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega 
podjetja

e) Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk 
(a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij ali fizičnih 
oseb, prav tako veljajo za enotno podjetje.

4. Investicija oziroma naložba mora ostati v stati-
stični regiji najmanj 3 leta po zaključku investicije, razen 
pri obratnih sredstvih.

4.3.3. Upravičeni stroški po »de minimis« shemi 
pomoči:

– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške 
nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške ko-
munalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, 
stroški gradnje in/ali nakupa objekta,

– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo pre-
nos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih 
znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,

– stroški obratnih sredstev, stroški najema poslov-
nih prostorov in opreme,

– stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona 
podjetja,

– stroški priprave in izdelave razvojne in investicij-
ske dokumentacije ter študije in projektne dokumentaci-
je za pripravo projektov gospodarske, turistične in pod-
jetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov 
projektov širšega pomena,

– bruto plače novo zaposlenih v podjetju za največ 
3 mesece od 1. 1. 2017 naprej,

– stroški pridobivanja intelektualnih pravic.
Upravičeni so zgoraj navedeni stroški, ki so nastali 

od 1. 1. 2017 naprej.
4.3.4. Neupravičeni stroški po »de minimis« shemi 

pomoči:
– stroški nakupa prevoznih sredstev in transportne 

opreme v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
– poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do 

bank, dobaviteljev ali drugih upnikov,
– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih 

družb,
– stroški davka na dodano vrednost ter drugih dav-

kov ter dajatev,
– investicije v nakup ali izgradnjo nepremičnin, na-

menjenih za nadaljnjo prodajo ali oddajo,
– vlaganja za zasebno rabo,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po 

zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
Predmet investicije je dovoljeno kupiti le od tretjih 

oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 
25 % povezana (lastniški deleži, zastopnik, glasovalne 
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pravice) z upravičencem. Nakup investicijskih sredstev 
tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med soro-
dniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med 
fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastni-
kom gospodarske družbe in gospodarsko družbo.

4.4. Pogoji črpanja:
1. Črpanje kredita je namensko, na podlagi nasle-

dnje dokumentacije:
– zahtevka za koriščenje kredita,
– kopij računov z navedbo, da je kopija enaka ori-

ginalu in
– dokazil o plačilu preostanka predloženih računov.
2. Zgoraj navedeno dokumentacijo upraviče-

nec predloži in pošlje v pregled in potrditev Razvojni agen-
ciji ROD, ta pa v pregled in izplačilo banki kreditodajalki.

3. V primeru, da upravičenec sam v celoti poravna 
račun, se mu koriščenje kredita izvede kot refundacija 
plačanega računa na njegov transakcijski račun.

4. Rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne 
pogodbe. Podaljša se lahko s soglasjem kreditno-garan-
cijskega odbora RGS Goriške regije.

4.5. Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Razvojna agencija ROD bo na podlagi sklenjenih 

pogodb z upravičenci spremljala uresničevanje namen-
ske rabe in realizacijo projektov v skladu s priloženimi 
poslovnimi načrti upravičencev in prijavljenimi projekti. 
Spremljava bo obsegala:

– kontrolo namenske porabe sredstev,
– spremljanje finančnega poslovanja upravičenca in
– spremljanje učinkov projektov.
2. Razvojna agencija ROD bo spremljala in kontroli-

rala izvajanje pogodbe s pomočjo pridobljene dokumen-
tacije, ki jo je dolžan predložiti vlagatelj, s komunicira-
njem z lokalnimi in regionalnimi institucijami, s poslovni-
mi bankami in z drugimi, ki lahko posredujejo relevantne 
informacije in z ogledi na kraju samem.

4.6. Stroški povezani s kreditom in garancijo
Razvojna agencija ROD za izdano garancijo Sklada 

in obdelavo vloge ne zaračunava nobenih stroškov. Ban-
ka zaračuna stroške v zvezi z odobritvijo in vodenjem 
kredita v skladu z njeno poslovno politiko. S kreditom in 
garancijo so povezani tudi stroški zavarovanja kredita po 
pogojih banke in notarskega Sporazuma o zavarovanju 
garancije. Stroške zavarovanja garancije krije vlagatelj.

5. Merila za ocenjevanje
Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-

stavni del razpisne dokumentacije (Navodila za izdelavo 
vloge in merila za ocenjevanje vlog).

Kriteriji za ocenjevanje po tem razpisu so:
I. Kadar se vlagatelj prijavlja za garancijo za kredit, 

ki je namenjen 60 % oziroma več za obratna sredstva
A. Ocena podjetja in varnost:
– Velikost vlagatelja
– Socialno podjetje
– Bonitetna ocena
– Zaposleni podjetja
B. Finančni kazalniki
– (Kapital/obveznosti do virov sredstev)x100
– Kredit/čisti prihodki od prodaje
– Prosti kreditni limit/kredit
– Finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja 

(EBITDA)
II. Kadar se vlagatelj prijavlja za garancijo za kre-

dit, ki je namenjen 40 % ali več za investicijo v osnovna 
sredstva

A. Ocena podjetja in varnost:
– Velikost vlagatelja
– Socialno podjetje
– Tržna naravnanost

– Razvojna naravnanost
– Usmerjenost v izvoz
– Delež lastnih sredstev v finančni strukturi
– Premoženje in možnost poplačila v primeru unov-

čitve garancije
– Bonitetna ocena
B. Ocena projekta:
– Namen in cilj projekta
– Vlaganje v tehnologijo
– Zaposleni podjetja
Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja 

garancij po pravilu »de minimis« je 80, pogoj za dodeli-
tev garancije je zraven pozitivnega sklepa kreditno-ga-
rancijskega odbora doseženih najmanj 30 točk.

6. Obravnava vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Pravilni-

kom o delovanju regijskih garancijskih shem in v skladu 
s Splošnimi pogoji poslovanja Sklada.

2. Odpiranje vlog ni javno. Merilo za pravočasno 
prispelo vlogo je poštni žig, odtisnjen na ovojnici, ki ne 
sme biti kasnejši od 16. 5. 2018.

3. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami bodo 
zavržene in jih Razvojna agencija ROD ne bo obravna-
vala ter jih bo vrnila vlagateljem. V kolikor iz ovojnice 
ne bo razviden naslov vlagatelja, bo Razvojna agencija 
ROD vlogo vrnila vlagatelju na naslov, ki ga bo razbrala 
iz vloge.

4. V kolikor sklep banke o odobrenem kreditu vlogi 
še ni priložen, vlagatelj v vlogi opredeli banko, na katero 
bo Razvojna agencija ROD posredovala en izvod vloge 
za izdajo sklepa o odobritvi kredita. Razvojna agencija 
ROD bo dokončno popolnost vloge zahtevala po pre-
jemu pozitivnega sklepa banke o odobrenem kreditu.

5. Vlagatelje nepopolnih vlog bo strokovna služba 
Razvojne agencije ROD v roku 8 dni od odpiranja vloge 
pisno pozvala k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 
8 dni.

6. Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva pre-
jema poziva za dopolnitev ne dopolnijo ali jih neustrezno 
dopolnijo, se kot nepopolne zavržejo.

7. Prehitro in prepozno prispele vloge se zavržejo in 
jih bo Razvojna agencija ROD vrnil vlagateljem.

8. Vloge, ki ne izpolnjujejo vseh razpisnih pogojev 
in zahtev razpisa in razpisne dokumentacije ter niso 
v skladu s predmetom in cilji razpisa, se kot neutemelje-
ne zavrnejo. Če se to ugotovi po izdaji odločbe o izdaji 
garancije, se pogodba ne podpiše, odločba pa se raz-
veljavi. Po podpisu pogodbe je to razlog za odstop od 
pogodbe o izdaji garancije, umik garancije ter odpoklic 
depozita. Vlagatelj mora poravnati zakonsko določene 
zamudne obresti za namensko vezan depozit za čas od 
datuma sklenitve pogodbe do datuma vračila depozita.

9. Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo raz-
pisne pogoje in so skladne z namenom in predmetom 
tega javnega razpisa, bo strokovna služba Razvojne 
agencije ROD ocenila na podlagi meril za ocenjevanje. 
Izpolnjevanje pogojev in meril mora izhajati iz celotne 
vloge, splošno znanih dejstev in podatkov iz javnih evi-
denc. Poleg ocene in analize vloge strokovna služba 
Razvojne agencije ROD pripravi tudi predlog sklepa za 
kreditno-garancijski odbor.

10. Vlogo obravnava kreditno-garancijski odbor 
RGS Goriške regije, ki na osnovi pozitivnega sklepa 
banke, ocene projekta in predloga sklepa strokovne 
službe Razvojne agencije ROD, s sklepom odloči o odo-
britvi oziroma neodobritvi garancije po predpisanem po-
stopku. Kreditno-garancijski odbor RGS Goriške regije 
se praviloma sestaja enkrat mesečno oziroma po po-
trebi.
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11. Direktorica Razvojne agencije ROD na podla-
gi sklepa kreditno-garancijskega odbora RGS Goriške 
regije izda odločbo o zavrženju ali zavrnitvi vloge in 
odločbo o dodelitvi garancije najkasneje v roku 60 dni 
od datuma oddaje vloge.

12. Zoper odločbo pritožba ni dovoljenja. Zoper 
odločbo je možen upravni spor.

13. V primeru dodelitve garancije bodo upravi-
čeni vlagatelji pozvani, da najkasneje v 15 dneh od 
dokončnosti odločbe o odobritvi vloge podpišejo po-
godbo o izdaji garancije z vsebino, kot je razvidna iz 
vzorca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, in 
sporazum o zavarovanju garancije. Enostransko spre-
minjanje v podpis predložene pogodbe ni dopustno. 
Nasprotno pomeni, da med strankama ni potrebnega 
soglasja in se šteje, da pogodba ni sklenjena. Rok za 
podpis pogodbe se lahko podaljša s soglasjem Ra-
zvojne agencije ROD, vendar za največ 10 dni.

14. Na osnovi pogodbe o izdaji garancije bo sklad 
upravičencu izdal garancijo.

15. Vlagatelj mora tudi ob podpisu pogodbe izpol-
njevati vse razpisne pogoje.

7. Zaupna narava dokumentacije
– Vsi podatki iz vloge, ki je prispela na javni 

razpis, so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej 
označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost 
lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma 
del vloge.

– Poslovna skrivnost se ne more nanašati na ce-
lotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po 
merilih javnega razpisa.

– Člani strokovne komisije, strokovne službe in 
druge pooblaščene osebe, ki sodelujejo pri izvedbi 
razpisa, se zavežejo, da bodo podatke varovali kot 
zaupne in jih uporabili izključno za potrebe izvedbe 
razpisa.

– Rezultati javnega razpisa so informacije javne-
ga značaja in bodo objavljeni na spletni strani Razvoj-
ne agencije ROD.

8. Obveznosti prejemnika sredstev
Prejemnik sredstev:
– je dolžan Razvojni agenciji ROD pred podpi-

som pogodbe o izdaji garancije predložiti pisno izja-
vo o morebitnih že prejetih »de minimis« pomočeh 
(vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem 
znesku je v relevantnem obdobju prejemnik še kan-
didiral za »de minimis« pomoč) in drugih že prejetih 
(ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške.

– se zavezuje prijavljen projekt izvesti po načelu 
ekonomičnosti in mora Razvojni agenciji ROD oziro-
ma s strani Razvojne agencije ROD pooblaščenim 
osebam, omogočiti preverjanje upravičenih stroškov 
ter drugi nadzor in spremljanje izvajanja pogodbe.

– mora Razvojno agencijo ROD obvestiti o vseh 
nameravanih statusnih spremembah (spremembah 
sedeža, spremembe v dejavnostih …).

– mora zagotoviti, da terjatve do Razvojne agen-
cije ROD ne bo odstopil tretji osebi.

– je kazensko in odškodninsko odgovoren v pri-
meru, da se ugotovi, da je podal neresnične ali za-
vajajoče izjave v vlogi na javni razpis ali kasneje pri 
izstavitvi zahtevkov za upravičene stroške.

9. Zaprtje razpisa: z objavo tega razpisa, se za-
pre Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala 
in srednja podjetja v okviru regijske garancijske she-
me v Goriški regiji, objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 90/15 z dne 27. 11. 2015, s spremembami v Ura-
dnem listu RS, št. 22/16 z dne 25. 3. 2016.

Razvojna agencija ROD Ajdovščina

Št. 122-0007/2017-1 Ob-2493/17

Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vre-
dnotenje programov organizacij in društev na področju 
socialno-humanitarnih dejavnosti in Odloka o proračunu 
Občine Vojnik za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 63/16) objavlja za leto 2017

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 

organizacij in društev s področja  
socialno-humanitarnih dejavnosti,  

ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega 
proračuna za leto 2017

1. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je so-
financiranje programov organizacij in društev s področja 
socialno-humanitarne dejavnosti.

2. Vsebina sofinanciranja
Vsebina javnega razpisa je dodeljevanje finančnih 

sredstev za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejav-
nosti izvajalcev s področja socialno-humanitarnih de-
javnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo 
in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanom, 
društvom interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, 
njihovih združenj in zvez (v nadaljevanju: izvajalcev).

Predmet javnega razpisa je delitev finančnih sred-
stev, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog izva-
jalcem zagotavlja Občina Vojnik iz sredstev proračuna.

Predmet tega razpisa niso sredstva, ki so namenje-
na za sofinanciranje:

– programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot 
redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost);

– naložb v prostore društev.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnju-

jejo naslednje pogoje, da:
– imajo sedež v Občini Vojnik ali izvajajo dejavnost 

na območju Občine Vojnik oziroma ne glede na sedež, 
če je program dela zastavljen tako, da dejavno vključuje 
občane Občine Vojnik;

– imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske 
pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti;

– imajo urejeno evidenco o članstvu;
– vsako leto Odboru za družbene dejavnosti Občine 

Vojnik redno dostavljajo poročila o realizaciji programov 
in plan dejavnosti za prihodnje leto.

4. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost raz-
pisa je 10.000,00 EUR.

5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov 
ter za dodelitev sredstev

Osnovni kriterij za sofinanciranje programov je na-
tančen opis programa, poročilo o porabljenih sredstvih 
za leto 2016 in število občanov Občine Vojnik, vklju-
čenih v programe. Poleg tega bo komisija pri izboru 
programov in projektov za sofinanciranje upoštevala 
naslednje kriterije:

– program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali 
zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin 
občanov, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb 
članov oziroma drugih uporabnikov, izvajanje programa 
pa je v interesu Občine Vojnik;

– program omogoča udeležencem lažje komunici-
ranje z okoljem (za primere, ko telesna okvara ali invali-
dnost onemogoča posamezniku, da bi se samostojno in 
enakovredno vključeval v vsakdanje življenje);

– priporočila izvajalca – program se izvaja že daljše 
časovno obdobje oziroma izvajalec predlaganega pro-
grama že več let uspešno deluje na območju Občine 
Vojnik;
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– realnost programa – metode dela, strokovna rav-
nanja in druge dejavnosti v programu zagotavljajo do-
sego zastavljenega cilja;

– program je namenjen pomoči družinam in posa-
meznikom izven organizacije;

– program vsebuje organizacije predavanj, delavnic 
in druga izobraževanja za člane ali širšo okolico;

– program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov 
oziroma vsebuje elemente javnih služb s področja so-
cialnega varstva;

– sodelovanje prostovoljcev v izvajanju programa 
(možnost vključevanja prostovoljcev in njihovega uspo-
sabljanja).

Za izpolnjevanje posameznega pogoja se dodeli 
programu do 10 točk.

Posebej se dodelijo točke glede na število članov 
oziroma predvideno udeležbo:

a) do 20 članov – 5 točk,
b) od 20 do 40 članov – 10 točk,
c) več kot 40 članov – 15 točk.
Upoštevajo se člani oziroma udeleženci, ki so ob-

čani Občine Vojnik.
Posamezni program, katerega izvedba je v poseb-

nem interesu občine, se lahko dodatno točkuje v višini 
do 80 % doseženih točk.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena proračunska sredstva za programe morajo biti 
porabljena v letu 2017.

7. Razpisni rok: rok za oddajo prijav je do vključno 
19. 7. 2017. Predlagatelji morajo prijave poslati s pripo-
ročeno pošiljko ali jih oddati osebno na naslov: Občina 
Vojnik, Keršova ul. 8, 3212 Vojnik. Šteje se, da je prijava 
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za od-
dajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 
11. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik.

8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpi-

sa interesenti dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova 
ul. 8, 3212 Vojnik, ali na spletni strani www.vojnik.si;

– dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni 
v tem razpisu;

– natančen opis programov;
– poročilo porabe sredstev za leto 2016 in
– načrt dela za leto 2017.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako 

»Ne odpiraj – Javni razpis socialno-humanitarne dejav-
nosti 2017«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov 
prijavitelja.

9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem pri-

jav začel v roku 8 dni po roku za oddajo prijav v prosto-
rih Občine Vojnik. Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi 
števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se 
nadaljuje naslednji dan.

Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor za druž-
bene dejavnosti ne bo obravnaval.

O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni 
najkasneje v 30 dneh po končanem zbiranju prijav. Obči-
na Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofi-
nanciranju programov socialno-humanitarnih dejavnosti po 
potrditvi predloga na seji Odbora za družbene dejavnosti.

10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za daja-
nje informacij v zvezi z razpisom: zainteresirane osebe 
lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom 
v času uradnih ur pri višji svetovalki za družbene dejav-
nosti, Urški Mužar, tel. 78-00-623 in 78-00-640, e-na-
slov: urska@vojnik.si.

Občina Vojnik

Št. 410-67/2017 Ob-2494/17

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica, na podlagi Odloka o rebalansu proraču-
na Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 (Uradni list RS, 
št. 5/17, z dne 3. 2. 2017), Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08 – ZKme-1, z dne 9. 5. 2008), Pravil-
nika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje 
razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Ilirska Bistrica 
za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, 
št. 78/15, z dne 16. 10. 2015), Pravilnika o spremembah 
in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči 
za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Ob-
čini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2015–2020 
(Uradni list RS, št. 8/16, z dne 5. 2. 2016), mnenja 
o skladnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, št. priglasitve: K-BE166-5880416-2015, z dne 
20. 10. 2015 in 7. 3. 2016 in obvestila o pridobitvi potrdi-
la EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči, 
z identifikacijsko številko sheme pomoči, št. SA.43372 
(2015/XA), z dne 26. 2. 2016 objavlja

javni razpis
za dodelitev sredstev državne pomoči  

za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva  
in podeželja v Občini Ilirska Bistrica v letu 2017

I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sred-

stev (državnih pomoči) za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ilirska Bistrica 
v letu 2017:

– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, z dne 25. junija 2014, o razglasitvi nekate-
rih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter 
na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014, str. 1–75, v nadaljnjem 
besedilu: Uredba Komisije (EU), št. 702/2014),

– drugi ukrepi – Podpora delovanju društev s podro-
čja kmetijstva in razvoja podeželja.

Okvirna višina razpisanih sredstev za razpisane 
ukrepe znaša 18.500,00 evrov in se dodeljujejo za posa-
mezne namene kot nepovratna sredstva, v obliki dotacij.

II. Splošne določbe in osnovni pogoji za kandidiranje
Upravičenci:
Upravičenci po tem razpisu so navedeni pri vsakem 

namenu razpisa.
Splošne določbe:
Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se 

pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč 
ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predlože-
na pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.

DDV ni upravičen strošek pri ukrepih razpisanih 
skladno s 14. in 17. členom Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014.

III. Nameni razpisa
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali 

neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo (14. člen Ured-
be Komisije (EU) št. 702/2014)

Podukrep:
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001110 – Naložbe v kme-

tijska gospodarstva za primarno pro izvodnjo – posoda-
bljanje kmetijskih gospodarstev: 6.000,00 evrov

proračunska postavka 4001111 – Naložbe v kme-
tijska gospodarstva za primarno pro izvodnjo – trajni 
nasadi: 1.500,00 evrov
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Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in 
rastlinsko pro izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov 

in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki 
služijo primarni kmetijski pro izvodnji ter ureditev izpustov 
(stroški materiala in storitev),

– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij,
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v ra-

stlinjaku,
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodni-

mi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …),
– stroški nakupa računalniške programske opreme, 

patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk,
– prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov 

sliv ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih 
trajnih nasadov sadovnjakov sliv.

Pomoč se ne dodeli za:
– nakup pro izvodnih pravic, pravic do plačila in letnih 

rastlin,
– zasaditev letnih rastlin,
– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih ze-

mljišč,
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo po-

moči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka 
njihovega delovanja,

– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 
dokumentacije,

– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 

Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem 
prestrukturiranja vinogradov,

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
– obratna sredstva.
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetij-

skih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma 
katerih naložba se izvaja na območju občine,

– dejavnost primarne kmetijske pro izvodnje opravljajo 
na najmanj 4 ha primerljivih kmetijskih površin.

Pogoji za pridobitev:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisne dokumentaci-

je (Razpisni obrazec 1),
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-

vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno,

– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) čle-
na Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če 
je le-ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči,

– ponudbe oziroma predračun za načrtovano nalož-
bo,

– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vlo-
ga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo 
zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel,

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, 
ki ga pripravi pristojna strokovna služba,

– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom in razpi-
sno dokumentacijo.

Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih 

gospodarstvih,
– največji znesek pomoči je pri sredstvih proračunska 

postavka 4001110 je 3.000 evrov,
– največji znesek pomoči je pri sredstvih proračunska 

postavka 4001111 je 750 evrov.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadov-

njakov (GERK 1222) ali

– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali 

vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali 
oljčnikov (GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 
1240, 1180) ali

– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, 
v drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali

– 200 m2 pro izvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin 

(GERK 1321).
1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001109 – Naložbe v kme-

tijska gospodarstva za primarno pro izvodnjo – pašniki: 
3.000,00 evrov

Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetij-
skih zemljišč in pašnikov.

Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega ze-

mljišča,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregradi-

tev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za 

živino.
Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več 

kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo,
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetij-

skih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma 
katerih naložba se izvaja na območju občine,

– dejavnost primarne kmetijske pro izvodnje opra-
vljajo na najmanj 4 ha primerljivih kmetijskih površin.

Pogoji za pridobitev:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisne dokumen-

tacije (Razpisni obrazec 2),
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja po-

moč,
– kopija katastrskega načrta,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe 

v primeru zakupa zemljišča,
– fotografije zemljišča pred pričetkom investicije.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih,
– največji znesek pomoči je 1.500 evrov.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži no-

silec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena 
oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodar-
stev, ki so vključeni v skupno naložbo.

Ukrep 2: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in 
trženjem kmetijskih pro izvodov (17. člen Uredbe Komi-
sije (EU) št. 702/2014)

Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001112 – Naložbe za opra-

vljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji: 6.000,00 evrov
Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb, ki se nanašajo 

na predelavo in trženje kmetijskih pro izvodov.
Upravičeni stroški:
– gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenje-

nih predelavi in trženju kmetijskih pro izvodov,
– nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vre-

dnosti sredstva,
– nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, 

licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Pomoč se ne dodeli za:
– obratna sredstva,
– za že izvedena dela,
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
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– naložbe v zvezi s pro izvodnjo biogoriv na osnovi 
hrane,

– naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije.
Pogoji za pridobitev:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisne dokumen-

tacije (Razpisni obrazec 3),
– dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju 

pogojev za opravljanje dejavnosti, v kolikor upraviče-
nec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati 
v enem letu od prejema pomoči,

– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-
vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno,

– naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in 
nacionalnimi predpisi s področja varstva okolja,

– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 
17(4) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov 
na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za 
pridobitev pomoči,

– poslovni načrt s ponudbo oziroma predračunom 
za načrtovano naložbo,

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investi-
cije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,

– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let 
po zaključeni naložbi,

– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge v lasti najmanj 
1 ha primerljivih zemljišč ali v zakupu najmanj 5 ha pri-
merljivih zemljišč,

– ostalo dokumentacijo zahtevano v razpisni do-
kumentaciji.

Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, dejavna na podro-

čju predelave in/ali trženja kmetijskih pro izvodov, vpi-
sana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem 
dejavnosti na območju občine.

Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov,
– najvišji znesek pomoči je 3.000 evrov.
Ostali ukrepi občine
Ukrep 5: Podpora delovanju društev s področja 

kmetijstva in razvoja podeželja
proračunska postavka 4001106 – Zagotavljanje teh-

nične podpore v kmetijstvu – sofinanciranje delovanja 
društev s področja kmetijstva: 2.000 evrov

(106.i člen Zakona o javnih financah, Uradni list RS, 
št. 11/11, 14/13 – popr. in 101/13 – UPB)

Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktiv-
nosti in materialnih stroškov društev oziroma združenj 
s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja iz ob-
močja občine (ki ne predstavlja državne pomoči) ter 
njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje 
dobička.

Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela 
navedenih društev oziroma združenj.

Upravičeni stroški:
– stroški povezani s predstavijo oziroma promoci-

jo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja kot so: splošna predavanja, te-
čaji brez pridobitve certifikata, krožki, strokovne ekskur-
zije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize …

– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različ-
nih aktivnosti društev oziroma združenj, ki prispevajo 
k prepoznavnosti občine kot so: priprava gradiv, zloženk, 
objave v medijih, organizacija samostojnih prireditev …

– stroški povezani z organizacijo in izvedbo različ-
nih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in tehnič-
ne dediščine kmetijstva in podeželja: prikazi tradicional-
nih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične dediščine, 
razstave, tekmovanja …

– stroški povezani s sodelovanjem in predstavitvijo 
društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državne-
ga ali mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih 
društev in organizacij,

– materialni stroški, povezani z izvedbo programov 
društev oziroma združenj.

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisne dokumen-

tacije (Razpisni obrazec 4),
– finančno in vsebinsko ovrednoten letni program 

dela društva oziroma združenja,
– seznam članov.
Upravičenci do pomoči:
– registrirana stanovska društva in interesna zdru-

ženja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
podeželja na območju občine in imajo sedež na območju 
občine.

Finančne določbe/intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Investicija oziroma dejavnost, ki se bo izvajala v letu 

2017 in bo predmet prijave na ta javni razpis:
1. za ukrepe, ki spadajo v pomoči dodeljene po 

uredbi za skupinske izjeme velja, da ne smejo biti zače-
ti pred izdajo upravnega akta (sklepa/odločbe) upravi-
čencu o dodelitvi sredstev.

Vsi sofinancirani ukrepi se morajo smiselno zaklju-
čiti do 10. novembra 2017, upravičenci pa morajo:

1. zahtevek za izplačilo sredstev,
2. poročilo o izvedenih aktivnostih in
3. dokazila (račune in dokazila o plačilih računov, 

fotografije …) o izvedenih delih oziroma aktivnostih, 
nabavi materiala ali storitev

dostaviti osebno ali priporočeno po pošti najkasneje do 
petka, 10. novembra 2017.

V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele 

po pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Občina Ilir-
ska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali 
bodo vložene osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska 
Bistrica do vključno 27. junija 2017, do 9. ure.

Na hrbtni strani ovojnice morata biti obvezno nave-
dena naziv in naslov vlagatelja.

Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti 
ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis – Kmetij-
stvo 2017«.

V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog, mora biti 
vsaka vloga poslana v svoji ovojnici.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot 
formalno popolna:

– obrazec razpisne dokumentacije, ki je objavljen 
za posamezni razpisan ukrep, mora biti pravilno in v ce-
loti izpolnjen,

– priložena morajo biti obvezna dokazila in druge 
priloge k vlogi, ki jih zahteva ta Javni razpis in Razpisna 
dokumentacija za posamezni razpisan ukrep,

– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je 
določen v tej točki besedila tega javnega razpisa.

VI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu razpisa

Vloge prispele na javni razpis odpira in obravnava 
strokovna Komisija, imenovana s strani župana.

Če Komisija ugotovi, da so v postopku dodelitve 
državne pomoči potrebne še druge listine oziroma 
dokazila, pristojna strokovna služba občinske uprave 
na predlog Komisije pozove prosilca, da jo v roku 8 dni 
dopolni.
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Če prosilec vloge v roku ne dopolni ali v tem roku ne 
zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa 
ne obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se vloga 
s sklepom kot nepopolna zavrže.

Predlog o upravičenosti dodelitve sredstev Komi-
sija predloži v potrditev županu. Na osnovi potrjene-
ga predloga za razdelitev sredstev bo pristojna stro-
kovna služba občine predvidoma v osmih dneh izdala 
odločbo o dodelitvi sredstev, ki bo vsebovala določ-
be o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih 
sredstev. Občina Ilirska Bistrica bo z izbranimi izvajalci 
sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter 
medsebojne pravice in obveznosti.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen s tem Javnim razpisom,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-

stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne doku-
mentacije in ne bodo dopolnjene v roku določenemu za 
dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

VII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave, do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bi-
strica.si ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, 
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, vsak delovni 
dan od 8. do 14.30, ob sredah pa do 16.30.

VIII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Vse dodatne informacije dobijo zainteresirani pri:
1. Tanji Šajina, pisarna št. 1/III, po tel. 05/71-12-315 

ali po e-pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica

Št. 410-68/2017 Ob-2495/17

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica, na podlagi Odloka o rebalansu prora-
čuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2017 (Uradni list 
RS, št. 5/17, z dne 3. 2. 2017), Zakona o kmetijstvu 
(Uradni list RS, št. 45/08 – ZKme-1, z dne 9. 5. 2008), 
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeše-
vanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Ilirska 
Bistrica za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni 
list RS, št. 78/15, z dne 16. 10. 2015), Pravilnika 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju 
državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva 
in gozdarstva v Občini Ilirska Bistrica za programsko 
obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 8/16, z dne 
5. 2. 2016), mnenja o skladnosti Ministrstva za finance, 
št. priglasitve: M001-5880416-2015, z dne 18. 11. 2015 
in obvestila o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka 
informacij o državni pomoči, z identifikacijsko številko 
sheme pomoči, št. SA.43372 (2015/XA), z dne 26. 2. 
2016 objavlja

javni razpis
za dodelitev sredstev državne pomoči  

za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva  
in podeželja v Občini Ilirska Bistrica v letu 2017

I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev 

za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini 
Ilirska Bistrica v letu 2017

Ukrep 3: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega 
tovornega prometa iz odročnih krajev.

Predmet sofinanciranja so stroški tovornega prome-
ta za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.

II. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev je 8.000,00 evrov.

V proračunu Občine Ilirska Bistrica so za navedeni 
ukrep zagotovljena sredstva na proračunski postavki 
4001124, v višini 8.000,00 evrov.

Sredstva se na podlagi tega razpisa dodeljujejo 
skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, z dne 
18. decembra 2013, o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« 
(Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upra-
vičencu, je odvisna od rezultatov ocenjevanja prejetih 
popolnih vlog, višine zaprošenih sredstev s strani upra-
vičenca ter višine razpoložljivih sredstev. Maksimalna 
višina sofinanciranja je opredeljena v okviru ukrepa.

III. Splošne določbe:
Splošne finančne določbe:
1. Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovor-

nega prometa iz odročnih krajev, ki se bo izvajal v letu 
2017 je v skladu s pomočmi, dodeljenimi po pravilu 
»de minimis«.

2. Velja, da je aktivnost lahko začeta pred izdajo 
upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu 
o dodelitvi sredstev, upravičeni stroški po temu razpi-
su pa so tisti, ki so nastali v obdobju od 1. 1. 2017 do 
30. 11. 2017 (skrajni rok za oddajo zahtevka za izplačilo 
pomoči je 11. december 2017).

3. Dokazila o izvedenem prevozu, ki jih upravičenec 
priloži skupaj z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z da-
tumom iz zgoraj navedenega obdobja. Dokazila morajo 
biti predložena v originalu, z originalnim podpisom in 
žigom, obvezno se priložijo dokazila o plačilu (originalni 
plačilni nalog oziroma bančni izpisek).

4. Občina Ilirska Bistrica bo kot izplačevalec upo-
števala veljavno davčno zakonodajo.

5. Skupni znesek pomoči, dodeljene enotnemu pod-
jetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme presegati 
200.000,00 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali 
Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem ce-
stnem tovornem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja 
pomoči 100.000,00 evrov).

Splošne določbe:
1. Vlagatelji morajo pri prijavi na ta razpis upoštevati 

določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
– ZIntPK-UPB2, Uradni list RS, št. 69/11).

2. Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 
se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. 
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za po-
moč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali 
dejavnosti.

3. Vlagatelj mora zagotoviti ustreznost in kakovost 
tovornega prometa, skladno s področno zakonodajo.

IV. Namen razpisa
Namen ukrepa je pokrivanje operativnih stroškov 

cestnega tovornega prometa na odročnih, razpršenih 
območjih Občine Ilirska Bistrica. Financira se stroške 
tovornega prometa za prevoze, ki niso ekonomsko upra-
vičeni.

Upravičenci po tem razpisu so sub jekti, ki so regi-
strirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega 
prometa.

Upravičeni stroški: operativni stroški tovornega pre-
voza/kilometer v odročnih krajih (zbiranje in transport iz 
odročnih krajev).

Sofinancira se do 50 % upravičenih operativ-
nih stroškov tovornega transporta oziroma ne več kot 
1.000,00 evrov po pro izvajalcu.

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč 
ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli 
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skupni znesek 100.000 evrov/upravičenca oziroma na 
enotno podjetje v kateremkoli obdobju treh poslovnih 
let, kot je določen za dejavnosti cestnega tovornega 
prometa.

Upravičenec priloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na Razpisnem obrazcu 1 – Vlo-

ga 2017 – Sofinanciranje prevoza iz odročnih kra-
jev priloga 1 k Razpisnemu obrazcu: Izračun prevoza 
2017,

– priloga 2 k Razpisnemu obrazcu: Seznam prog 
(relacij) z naslovi kmetij – pro izvajalcev na katerih se 
opravlja storitev prevoza v Občini Ilirska Bistrica,

– dokazila oziroma računi o opravljenem tovornem 
prometu na odročnih območjih, z navedbo lokacij (prog) 
in razdalj iz katerih so razvidni stroški prevoza izraženi 
v kilometrih (osnova za izračun je višina veljavne kilo-
metrine opravljeni storitvi),

– letno število prevozov,
– dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti 

prevoza.
V. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2017 in bo pred-

met prijave na ta razpis za ukrepe, ki spadajo v pomoči 
dodeljene po pravilu »de minimis« velja, da so lahko 
začeti pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma od-
ločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar ne pred 
1. 1. 2017.

Vsi razpisani ukrepi pa se morajo smiselno zaključiti 
do 30. novembra 2017. Upravičenci pa morajo v primeru 
odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune 
izstaviti najkasneje do 11. decembra 2017, skupaj z zah-
tevkom za izplačilo sredstev.

VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge izpolnjene na obrazcu raz-

pisne dokumentacije oddati po pošti kot priporočeno 
pošiljko na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 
cesta 14, Ilirska Bistrica ali osebno v sprejemni pisarni 
občine do 27. junija 2017, do 9. ure.

Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv 
in naslov vlagatelja.

Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti 
ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis 
Kmetijstvo 2017 – Ukrep 3«.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje:

– pravilno izpolnjen obrazec Razpisne dokumenta-
cije z vsemi zahtevanimi dokazili in listinami,

– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je 
določen s tem Javnim razpisom.

VII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu razpisa

Vloge, prispele na javni razpis, odpira in obrav-
nava strokovna Komisija, imenovana s strani župana. 
Če Komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna 
strokovna služba občinske uprave na predlog Komisije 
pozove vlagatelja, da jo v roku 8 dni dopolni. Če vlaga-
telj vloge v roku ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi za 
podaljšanje roka oziroma pristojnega organa ne obvesti 
o nastalih objektivnih okoliščinah, se vloga s sklepom 
kot nepopolna zavrže.

Komisija v primeru, ko zaprošena sredstva prese-
gajo vsa razpisana razpoložljiva sredstva, lahko zniža 
odstotek sofinanciranja oziroma določi najvišjo višino 
sredstev na vlagatelja.

Na osnovi potrjenega predloga Komisije, za raz-
delitev sredstev, bo Občina Ilirska Bistrica predvidoma 
v osmih dneh izdala sklep o dodelitvi sredstev, ki bo 
vseboval določbe o namenu, upravičenih stroških ter 

višini dodeljenih sredstev. Občina Ilirska Bistrica bo z iz-
branimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo 
izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v V. točki tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-

stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne doku-
mentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev 
vloge (nepopolne vloge).

VIII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka, dosegljiva na 
spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bi-
strica.si ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, 
Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, vsak delovni dan, 
do izteka prijave na razpis.

VIII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpi-
som: vse dodatne informacije dobijo zainteresirani po 
tel. 05/71-12-315 ali osebno pri Tanji Šajina ali na elek-
tronskem naslovu: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 014-30/2017, 160-8/2017 Ob-2518/17

Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona 
o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 
15/08 – ZPacP, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 
in 88/16 – ZdZPZD), 7. člena Statuta Občine Postojna 
(Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) in 7. člena Statuta 
Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 
110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) Občina Postojna, Ljub-
ljanska cesta 4, Postojna in Občina Pivka, Kolodvorska 
cesta 5, Pivka, objavljata

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe 

na področju osnovne zdravstvene dejavnosti – 
pediatrije v Občini Postojna in Občini Pivka
1. Naročnika – koncedenta: Občina Postojna, Ljub-

ljanska cesta 4, 6230 Postojna in Občina Pivka, Kolod-
vorska cesta 5, 6257 Pivka.

2. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je po-
delitev koncesije za opravljanje javne službe na podro-
čju osnovne zdravstvene dejavnosti – pediatrija (doktor 
medicine specialist pediater), za območje Občine Po-
stojna in Občine Pivka, v obsegu 1,00 programa.

3. Kraj izvajanja dejavnosti: dejavnost se bo opra-
vljala v prostorih Zdravstvenega doma dr. Franca Am-
brožiča Postojna, Prečna ulica 2, 6230 Postojna in v pro-
storih Zdravstvene postaje Pivka, Kolodvorska cesta 24, 
6257 Pivka.

4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijska 
dejavnost se prične opravljati s 1. 9. 2017 po predho-
dno izdani odločbi o podelitvi koncesije. Koncesijska 
dejavnost se opravlja v Zdravstvenem domu dr. Franca 
Ambrožiča Postojna in v Zdravstveni postaji Pivka. Po-
drobnejša opredelitev delovnega časa je v razpisni do-
kumentaciji. Koncesijsko razmerje se sklepa za določen 
čas 20 let in se lahko po preteku tega časa podaljša za 
nedoločen čas.

5. Osebe, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na 
javni razpis se lahko prijavijo osebe, določene v 41. čle-
nu Zakona o zdravstveni dejavnosti.

6. Izpolnjevanje splošnih pogojev
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, 

morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje (ki jih 
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določa 35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti), za 
katere morajo v prijavi na razpis priložiti ustrezna doka-
zila oziroma potrdila:

– da imajo zahtevano izobrazbo za opravlja-
nje predvidene dejavnosti oziroma so usposobljeni za 
samostojno delo, kar izkažejo z originalom ali overjenimi 
kopijami dokazil o izobrazbi;

– da niso v delovnem razmerju oziroma da ko-
likor so v delovnem razmerju, bodo le-to v primeru 
podelitve koncesije iz tega javnega razpisa prekinili 
in začeli opravljati koncesijsko dejavnost v skladu 
z odločbo in pogodbo o koncesiji oziroma da se bodo 
v primeru podelitve koncesije zaposlili kot izvajalec 
pri pravni osebi, ki bo nosilec predmetne koncesijske 
dejavnosti (koncesionar), kar pa izkažejo s podpisano 
ustrezno izjavo;

– da jim ni s pravnomočno sodbo sodišča prepove-
dano opravljanje zdravniške službe oziroma poklica, kar 
morajo izkazati z ustrezno izjavo in s priloženim ustre-
znim potrdilom pristojnega sodišča, ki pa na dan prijave 
na javni razpis ni starejše od 3 mesecev;

– da sklene z Zdravstvenim domom dr. Franca Am-
brožiča Postojna oziroma Občino Pivka ustrezno pogod-
bo o najemu oziroma uporabi prostorov za opravljanje 
dejavnosti.

Če je kandidat za izvajanje koncesije pravna oseba, 
mora biti poleg ostalih pogojev izpolnjen tudi naslednji 
pogoj:

– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registri-
rana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,

– da ima pravna oseba dovoljenje Ministrstva za 
zdravje, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, 
ki je predmet koncesije.

7. Kriteriji in merila
Prijave kandidatov bodo ocenjene v skladu z nasle-

dnjimi kriteriji in merili:
– strokovna usposobljenost: maksimalno število 

točk 20,
– strokovne izkušnje: maksimalno število točk 20,
– dodatna strokovna znanja in veščine za izvajanje 

zdravstvene dejavnosti: maksimalno število točk 10.
8. Prednostne kategorije: če dosežeta dva ali več 

kandidatov – vlagateljev na podlagi postavljenih meril 
pri razpisani koncesiji enako število točk, ima v smi-
slu prednostne kategorije fizična oseba prednost pred 
pravno osebo. Če bo tudi po upoštevanju predno-
stne kategorije za razpisano koncesijo, še vedno več 
kandidatov – vlagateljev imelo enako število točk, bo 
imel prednost kandidat – vlagatelj, ki ima stalno prebi-
vališče na območju Občine Postojna, nato kandidat – 
vlagatelj, ki ima stalno prebivališče na območju Občine 
Pivka, nato kandidat – vlagatelj, ki ima stalno prebiva-
lišče na območju Primorsko-notranjske regije in naza-
dnje kandidat – vlagatelj, ki ima stalno prebivališče na 
območju Slovenije.

9. Razpisna dokumentacija in dodatne informaci-
je: razpisna dokumentacija je zainteresiranim na vo-
ljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu 
RS v sprejemni pisarni Občine Postojna (soba št. 3/2, 
pritličje), Ljub ljanska cesta 4, 6230 Postojna oziroma 
v sprejemni pisarni Občine Pivka, Kolodvorska cesta 24, 
6257 Pivka ali na spletnih straneh Občine Postojna in 
Občine Pivka (www.postojna.si oziroma www.pivka.si). 
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo 
kandidati pri Loredani Ogrin Marušič (Občina Postoj-
na), tel. 05/72-80-722 ali e-naslov: loredana.ogrin@po-
stojna.si oziroma pri Jani Knafec Strle (Občina Pivka), 
tel. 05/72-10-100 ali e-naslov: jana.strle@pivka.si.

10. Prijava na razpis: kandidati lahko prijavo na 
razpis oddajo samo na originalni razpisni dokumenta-
ciji, na kateri je lahko samo ena kandidatura. Razpisno 
dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti in priložiti 
vse zahtevane priloge. Prijavo morajo kandidati oddati 
v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba »Ne 
odpiraj – Koncesija za pediatrijo«, naslov naročnika in 
na hrbtni strani ovojnice naziv in naslov ponudnika.

11. Rok za prijavo na razpis: vloga mora biti naslo-
vljena na: Občina Postojna, Ljub ljanska cesta 4, 6230 
Postojna. Na sedež občine mora prispeti najkasneje do 
vključno 10. 7. 2017 do 12. ure (ne glede na vrsto do-
stave). Vloga se lahko odda tudi osebno do navedene-
ga datuma in ure v sprejemni pisarni Občine Postojna, 
Ljub ljanska cesta 4, 6230 Postojna (soba št. 3/2, pritli-
čje). Prepozne prijave bodo s sklepom zavržene.

12. Odpiranje kandidatur in izid razpisa: odpiranje 
kandidatur ne bo javno. O izidu razpisa bodo kandidati 
pisno obveščeni predvidoma v roku 30 dni od dneva 
roka za oddajo kandidatur.

Občina Postojna  
Občina Pivka

 Ob-2523/17

Javni razpis
za podelitev koncesije za izvedbo projektov 

»Celovita in delna energetska prenova javnih 
objektov v Občini Slovenska Bistrica«

1 Povabilo k oddaji prijave
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 

2310 Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: koncedent) 
objavlja povabilo k oddaji prijave v postopku javnega 
razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projektov 
»Celovita in delna energetska prenova javnih objektov 
v lasti Občine Slovenska Bistrica«.

Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji prijave, ki mora 
biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno 
dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni 
strani koncedenta https://www.slovenska-bistrica.si.

2 Splošne informacije o javnem razpisu
Naslov: Celovita in delna energetska prenova jav-

nih objektov v lasti Občine Slovenska Bistrica
Številka javnega razpisa: 478-47/2017
Koncesijski akt: Koncesijski akt o javno-zasebnem 

partnerstvu pri izvedbi projektov celovite in delne ener-
getske prenove javnih objektov v lasti Občine Slovenska 
Bistrica (Uradni list RS, št. 30/17)

Predmet koncesije: Izvajanje storitev energetskega 
pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja 
prihrankov energije v javnih objektih, ki so v lasti Občine 
Slovenska Bistrica.

Predmet javnega razpisa je razdeljen na dva sklo-
pa:

– sklop 1: Celovita energetska prenova javnih 
objektov v lasti Občine Slovenska Bistrica,

– sklop 2: Delna energetska prenova javnih objek-
tov v lasti Občine Slovenska Bistrica.

Gospodarski sub jekti lahko podajo prijavo za oba 
sklopa skupaj ali le za posamezni sklop ločeno. Pred-
met javnega razpisa za sklop 1 in sklop 2 je natančneje 
razviden iz prilog razpisne dokumentacije.

Trajanje koncesije: Koncesija se podeli za največ 
15 let, pri čemer se trajanje lahko podaljša skladno z do-
ločbami koncesijskega akta. Razmerje javno-zasebnega 
partnerstva se bo pričelo izvajati po pričetku veljavnosti 
koncesijske pogodbe, skladno z njenimi določbami.
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2.1 Sklop 1 – Celovita energetska prenova javnih 
objektov v lasti Občine Slovenska Bistrica

Območje izvajanja koncesije: Izvajanje koncesije 
zajema sledeče objekte:

OBJEKT NASLOV
Občina Slovenska Bistrica – dvoriščna stavba Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica
OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava Spodnja Polskava 240, Spodnja Polskava
OŠ Antona Ingoliča PŠ – Zgornja Polskava Ingoličeva ulica 6, Zgornja Polskava
OŠ Dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec 47, Črešnjevec
OŠ Gustava Šiliha Laporje Laporje 31, Laporje
OŠ Pohorskega bataljona PŠ Kebelj Kebelj 17/b, Kebelj
OŠ Pohorskega Odreda PŠ Zgornja Ložnica Zgornja Ložnica 43, Zgornja Ložnica
Vrtec Otona Župančiča PE Sonček Zidanškova ulica 1, Slovenska Bistrica
Večnamenski objekt Vošnjakova Vošnjakova ulica 10, Slovenska Bistrica
OŠ Minke Namestnik Sonje Partizanska ulica 20, Slovenska Bistrica
Dom Minke Namestnik Sonje Partizanska ulica 9, Slovenska Bistrica

Do oddaje končnih ponudb lahko koncedent na-
bor objektov in/ali ukrepov, ki bodo vključeni v projekt, 
zmanjša, v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je 
njegova vključitev v projekt negospodarna, ali bi uskla-
jevanje s pogoji soglasodajalcev v tolikšni meri oviralo 
izvedbo tega projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno 
izvedbo celotnega projekta.

2.2 Sklop 2 – Delna energetska prenova javnih 
objektov v lasti Občine Slovenska Bistrica

Območje izvajanja koncesije: Izvajanje koncesije 
zajema sledeče objekte:

OBJEKT NASLOV ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI UPORABNIKI 
OBJEKTOV

Dvorana za zimski trening Partizanska ulica 35, 
Slovenska Bistrica

parc. št. 750/9, k.o. Slovenska 
Bistrica

Občina Slovenska Bistrica

Knjižnica Josipa Vošnjaka 
Slovenska Bistrica

Trg svobode 16, 
Slovenska Bistrica

parc. št. 753, k.o. Slovenska 
Bistrica

Knjižnica Josipa Vošnjaka 
Slovenska Bistrica

OŠ Antona Ingoliča 
PŠ Pragersko

Pionirska ulica 13, 
Pragersko

parc. št. 1012/18 in 1012/17, 
k.o. Spodnja Polskava

OŠ Antona Ingoliča 
Spodnja Polskava

Vrtec Otona Župančiča 
PE Ciciban

Tomšičeva ulica 1, 
Slovenska Bistrica

parc. št. 763/2, k.o. Slovenska 
Bistrica

Vrtec Otona Župančiča 
Slovenska Bistrica

OŠ, vrtec in knjižnica Tinje Veliko Tinje 29, Veliko 
Tinje

parc. št. 142, k.o. Tinjska Gora OŠ Tinje

Zdravstveni dom Slovenska 
Bistrica

Partizanska ulica 30, 
Slovenska Bistrica

parc. št. 700, k.o. Slovenska 
Bistrica

Zdravstveni dom 
Slovenska Bistrica

Do oddaje končnih ponudb lahko koncedent na-
bor objektov in/ali ukrepov, ki bodo vključeni v projekt, 
zmanjša, v kolikor se za posamezni objekt izkaže, da je 
njegova vključitev v projekt negospodarna, ali bi uskla-
jevanje s pogoji soglasodajalcev v tolikšni meri oviralo 
izvedbo tega projekta, da bi to lahko ogrozilo uspešno 
izvedbo celotnega projekta.

2.3 Sofinanciranje
Koncedent bo koncesijsko pogodbo za sklop 1 – 

Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Ob-
čine Slovenska podpisal zgolj v primeru pridobitve sred-
stev, kot so opredeljena spodaj, za celovito energetsko 
prenovo objektov, ki bo predmet končne rešitve.

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativne-
ga programa Evropske kohezijske politike za obdobje 
2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in pro-
izvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega 
cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo 
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v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 1 »Spodbujanje 
energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo 
in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, 
vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, 
specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe ener-
gije v javnem sektorju«.

3 Zahteve glede vsebine prijave ter kraj in rok 
za predložitev prijav

Zahteve glede vsebine in oblike prijav ter pogoji za 
njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.

Prijave morajo do roka za oddajo prijav prispeti na 
naslov Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 
2310 Slovenska Bistrica.

Končni rok za oddajo prijav je 7. 8. 2017 do 8:30.
Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno 

ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega 
roka, sicer se bodo štele za prepozne (prejemna teorija).

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Ob-
čina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 
Slovenska Bistrica, dne 7. 8. 2017 ob 9. uri.

4 Skupna prijava in nastopanje s podizvajalci: pri-
javo lahko skladno z 38. členom ZJZP predloži skupina 
prijaviteljev. Prijavitelj lahko v okviru prijave skladno 
s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizva-
jalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne 
prijave oziroma nominacije podizvajalcev so navedene 
v razpisni dokumentaciji.

5 Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, 
in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so po-
dana v razpisni dokumentaciji.

6 Merila
Strokovna komisija bo po končanem postopku kon-

kurenčnega dialoga med popolnimi končnimi ponudba-
mi izbrala tisto končno ponudbo, ki bo na podlagi meril 
ekonomsko najugodnejša.

Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so 
zlasti:

– višina zajamčenih prihrankov,
– udeležba na prihrankih,
– trajanje koncesije.
Merila so ob upoštevanju drugega odstavka 50. čle-

na ZJZP navedena v padajočem zaporedju njihove 
pomembnosti. Vsebina meril in ponderiranje bosta po-
drobneje opredeljena v razpisnih dokumentacijah za 
fazo dialoga in ponudbeno fazo.

7 Postopek izbire izvajalca
Koncedent bo postopek izbire izvajalca izvajal ob 

upoštevanju določb III. dela ZJZP po postopku konku-
renčnega dialoga skladno s 46. členom ZJZP. O izidu 
javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje 
do 31. 10. 2017.

Podrobnejše določbe glede postopka izbire izvajal-
ca so podane v razpisni dokumentaciji.

8 Vprašanja: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja 
v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi 
javnega razpisa preko elektronske pošte branko.zni-
dar@slov-bistrica.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj 
v zvezi z javnim razpisom je 27. 7. 2017 do 8.30. Kon-
cedent bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena 
vprašanja, najkasneje šest dni pred rokom za oddajo 
prijav in bodo objavljena na spletni strani koncedenta.

9 Ogled
Ogled objektov je možen po predhodni najavi, ki 

mora biti poslana na naslov branko.znidar@slov-bistri-
ca.si do 24. 7. 2017 do 9. ure.

Ogled se bo vršil z vsakim potencialnim prijaviteljem 
ločeno, po predhodnem urniku, ki bo posredovan vsa-
kemu potencialnemu prijavitelju, ki bo zaprosil za ogled.

Občina Slovenska Bistrica

Št. 0142-3/2017-04/81 Ob-2537/17

Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zaseb-
nem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP) in 
36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ura-
dni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11; ZGJS), 19. člena Odloka o pred-
metu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje 
lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ormož 
(Uradni vestnik občine Ormož št. 7/2016), 19. člena 
Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije 
za opravljanje lokalne gospodarske javne službe od-
vajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode v Občini Središče ob Dravi (Uradno glasilo Občine 
Središče ob Dravi št. 7/2016), 19. člena Odloka o pred-
metu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje 
lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Sveti 
Tomaž (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž št. 16/2016) 
objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne 
lokalne gospodarske javne službe odvajanja  

in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode v občinah Ormož, Središče ob Dravi  

in Sveti Tomaž
Naročniki: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 

Ormož
Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Sre-

dišče ob Dravi
Občina Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti 

Tomaž
1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opra-

vljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe od-
vajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode za koncesijsko območje Občine Ormož, koncesij-
sko območje Občine Središče ob Dravi in koncesijsko 
območje Občine Sveti Tomaž.

2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dia-
loga.

3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: 10 let po 
sklenitvi koncesijske pogodbe.

4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna do-
kumentacija je dostopna na spletni strani Občine Ormož.

5. Način, kraj in čas oddaje prijave
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporo-

čeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku 
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ormož, Ptujska 
cesta 6, 2270 Ormož.

Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno: 
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis koncesija odpadna 
voda«.

Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden 
naziv in naslov pošiljatelja.

Prijave je potrebno oddati najkasneje do 25. 7. 2017 
do 10. ure.

6. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisa-

nih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem 
jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izde-
lane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne 
dokumentacije.

Prijavitelj lahko odda prijavo za eno koncesijsko 
območje, dve ali vsa tri koncesijska območja.

Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje oziroma 
spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za 
oddajo prijave.
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6.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne 

prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne 
in popolne.

Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziro-
ma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in 
ure, določene v razpisu.

Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane po-

goje,
– če je podana za razpisano krajevno območje iz-

vajanja storitve,
– če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri 

kontaktni osebi: Klavdiji Bac, tel. 02/74-15-347, e-pošta: 
klavdija.bac@ormoz.si.

Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavite-
lji posredovati po elektronski pošti na naslov: klavdi-
ja.bac@ormoz.si.

Naročnik bo vse odgovore na postavljena vpraša-
nja objavil na spletni strani Občine Ormož: http://www.
ormoz.si.

7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumen-
tacije

Naročnik lahko najkasneje šest dni pred potekom 
roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno 
dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« ob-
javljena na spletni strani Občine Ormož.

Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok 
za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upošte-
vanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumen-
tacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice 
in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove 
roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za 
oddajo prijave.

8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov: za izbiro 
najugodnejše ponudbe po zaključku konkurenčnega di-

aloga bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša 
ponudba.

9. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi 

konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni doku-
mentaciji.

V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji 
za predložitev skupne prijave.

Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih 
obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji 
prijavitelja se ne upoštevajo.

Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem, 
ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje določene z razpi-
sno dokumentacijo in izdal obvestilo o priznanju spo-
sobnosti.

Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti 
po 1. fazi konkurenčnega dialoga najkasneje v 30 dneh 
po poteku roka za oddajo prijav.

Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal spo-
sobnost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje 
rešitve in predloge.

Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne 
rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam. Pri 
tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene rešitve.

Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil 
udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe, 
na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključe-
nega dialoga.

Po zaključenem dialogu in predložitvi končnih po-
nudb, bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem 
postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika za 
vsako koncesijsko območje posebej.

10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dol-
žan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 30 dni po do-
končnosti upravne odločbe.

Občina Ormož  
Občina Središče ob Dravi  

Občina Sveti Tomaž
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Št. 701-40/2017 Ob-2506/17

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi 
prvega odstavka 118. člena Zakona o državnem tožil-
stvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 
47/12 – ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 
48/13 – ZSKZDČEU-1 in 19/15 – ZDT-1B) prosto mesto

vodje
Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici
Razpisni pogoji:
V skladu s tretjim odstavkom 117. člena ZDT-1 je za 

vodjo okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan dr-
žavni tožilec, ki je ob prijavi mlajši od 64 let in izpolnjuje 
pogoje za imenovanje v naziv višjega državnega tožilca.

Vsi kandidati morajo prijavi priložiti:
– življenjepis z opisom strokovne dejavnosti;
– program vodenja državnega tožilstva, ki mora 

skladno s četrtim odstavkom 118. člena ZDT-1 vsebovati 
zlasti oceno stanja na državnem tožilstvu, oceno tveganj 
in priložnosti za izboljšanje njegovega delovanja, način 
zagotavljanja izvajanja politike pregona, področja pred-
nostnega obravnavanja zadev ter navedbo ukrepov in 
rokov za dosego ciljev;

– dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev iz tre-
tjega odstavka 117. člena ZDT-1.

Skladno s prvim odstavkom 117. člena ZDT-1 vodjo 
okrožnega državnega tožilstva imenuje Državnotožilski 
svet, na obrazložen predlog ministra po predhodnem 
mnenju generalnega državnega tožilca, za šest let z mo-
žnostjo ponovnega imenovanja.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosod-
je, Ljub ljana, Župančičeva 3, 30 dni po objavi razpisa, 
z oznako na ovojnici »prijava za 701-40/2017 – Nova 
Gorica«.

Ministrstvo za pravosodje

Razpisi delovnih mest
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 Ob-2507/17

Obvestilo
o objavi Javnega poziva za izbor kulturnih 
projektov – obeležitev nekaterih državnih 

praznikov RS, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala 
Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega  

za kulturo – JPP-DP2017
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane pri-

javitelje, da objavlja Javni poziv za izbor kulturnih pro-
jektov – obeležitev nekaterih državnih praznikov RS, 
ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Republika Slovenija 
iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka pozi-
va JPP-DP2017.

Predmet poziva je sofinanciranje kulturnih pro-
jektov prirediteljev obeležitev nekaterih državnih pra-
znikov RS v letu 2017, katerih organizator ne bo Re-
publika Slovenija.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, na-
menjenih za poziv, je 19.500,00 evrov.

Poziv bo trajal od dneva objave do porabe raz-
položljivih sredstev oziroma najpozneje 31. 11. 2017.

Besedilo javnega razpisa bo 23. 6. 2017 ob-
javljeno na spletnih straneh Ministrstva za kulturo 
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_pozivi/.

Ministrstvo za kulturo

Št. 013-3/2017-3/101 Ob-2496/17

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastni-
no (v nadaljnjem besedilu: urad) na podlagi tretjega 
odstavka 50. člena Zakona o kolektivnem upravljanju 
avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16; 
v nadaljnjem besedilu: ZKUASP) objavlja

javni poziv
reprezentativnim združenjem uporabnikov  

za predlaganje enega člana Sveta  
za avtorsko pravo

Svet za avtorsko pravo (v nadaljnjem besedilu: 
svet) je neodvisni strokovni organ, ki ima pri kolektiv-
nem upravljanju pravic naslednje pristojnosti: 1. dolo-
čanje primernih tarif za uporabo avtorskih del; 2. odlo-
čanje o drugih spornih vprašanjih v zvezi s sklenitvijo 
skupnega sporazuma; 3. preverjanje, ali je objavljen 
skupni sporazum v skladu z določbami ZKUASP.

Svet sestavljajo predsednik in štirje člani. Kolek-
tivne organizacije skupaj ter reprezentativna zdru-
ženja uporabnikov skupaj predlagajo vsak po dva 
člana sveta, od tega vsak vsaj enega kandidata, ki 
ima najmanj izobrazbo ekonomske smeri, pridobljeno 
po študijskih programih druge stopnje v skladu z za-
konom, ki ureja visoko šolstvo. Člane sveta imenuje 
minister, pristojen za gospodarstvo, pri čemer lahko 
zavrne imenovanje predlaganega člana sveta. Mandat 
člana sveta traja pet let.

Člani sveta morajo imeti najmanj izobrazbo, pri-
dobljeno po študijskih programih druge stopnje v skla-
du z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, najmanj tri leta 
delovnih izkušenj in znanje avtorskega prava. Dva 
člana sveta morata imeti izobrazbo ekonomske smeri.

Druge objave

Član sveta ne sme biti član vodstva ali organa 
politične stranke; član poslovodstva ali nadzornega 
odbora ali pooblaščenec kolektivne organizacije ali 
reprezentativnega združenja uporabnikov; oseba, ki 
je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev.

Ena članica sveta, ki so jo predlagala reprezen-
tativna združenja uporabnikov, je podala zahtevo za 
svojo razrešitev. Drug član sveta, ki je bil imenovan 
na predlog reprezentativnih združenj uporabnikov, 
nima izobrazbe ekonomske smeri.

Urad zato poziva reprezentativna združenja upo-
rabnikov, da v dveh mesecih od objave tega javne-
ga poziva v Uradnem listu Republike Slovenije sku-
paj predlagajo enega člana sveta, ki:

– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študij-
skih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki 
ureja visoko šolstvo, ekonomske smeri,

– ima najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– ima znanje avtorskega prava,
– ni član vodstva ali organa politične stranke, član 

poslovodstva ali nadzornega odbora ali pooblaščenec 
kolektivne organizacije ali reprezentativnega združe-
nja uporabnikov, ali oseba, ki je bila pravnomočno 
obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen v tra-
janju več kot šest mesecev.

Predlagatelji morajo za predlaganega kandida-
ta predložiti:

– dokazila o izpolnjevanju pogojev zahtevane iz-
obrazbe, vsaj treh letih delovnih izkušenj in znanju 
avtorskega prava,

– izjavo kandidata, da ni član vodstva ali organa 
politične stranke,

– izjavo kandidata, da ni član poslovodstva ali 
nadzornega odbora ali pooblaščenec kolektivne or-
ganizacije ali reprezentativnega združenja uporab-
nikov, in

– izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obso-
jen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se prega-
nja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen v trajanju 
več kot šest mesecev in da izrecno dovoljuje uradu, 
da za namen izbirnega postopka po tem javnem pozi-
vu, pridobi te podatke iz kazenske evidence; namesto 
tega se lahko predloži potrdilo iz kazenske evidence, 
ki ga je kandidat sam pridobil pri Ministrstvu za pra-
vosodje in ni starejše od dneva objave tega javnega 
poziva.

Če reprezentativna združenja uporabnikov v dveh 
mesecih od objave tega javnega poziva v Uradnem 
listu Republike Slovenije ne bodo skupaj predlagala 
kandidata, ki izpolnjuje pogoje za člana sveta, bo 
manjkajočega člana sveta predlagal urad.

Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki mo-
škega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo 
enakovredno oba spola.

Predlog z oznako »JAVNI POZIV« pošljite na 
naslov: Urad Republike Slovenije za intelektualno 
lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljub ljana.
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
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Dts 126/17-2 Ob-2516/17

Državnotožilski svet na podlagi prvega od-
stavka 194. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni 
list RS, št. 58/11 s spremembami; v nadaljevanju ZDT-1) 
objavlja

poziv
državnim tožilcem

k vložitvi prijav za dodelitev enega državnega tožil-
ca na Specializirano državno tožilstvo RS za štiri leta za 
polni delovni čas.

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.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obliki 

Europass CV) z opisom strokovne dejavnosti po pridobi-
tvi strokovnega naslova univerzitetni diplomirani pravnik 
ali strokovnih naslovov diplomirani pravnik (UN) in ma-
gister prava z dokazili.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Skladno s prvim odstavkom 195. člena ZDT-1 se pri 
dodelitvi posebej upošteva:

1. trajanje državnotožilske službe,
2. zadnja ocena državnotožilske službe in
3. pridobljene izkušnje s področja obravnavanja 

zadev iz pristojnosti SDT RS.
Rok za prijavo je 15 dni od objave poziva.
Pisne prijave morajo kandidati poslati na naslov: Dr-

žavnotožilski svet, Trg OF 13, 1000 Ljub ljana, z oznako 
na ovojnici »Prijava na poziv na SDT RS«.

Državnotožilski svet RS

Št. 3528-15/2017 Ob-2509/17

Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 
6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, (v na-
daljevanju: Občina), na podlagi Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ura-
dni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 –ZDU-1G, 50/14, 90/14 
– ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in 
Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v na-
jem (Uradne objave 24/09, 13/11 in 4/12), razpisuje

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Izola

I. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so na-

slednji poslovni prostori:
a) Koprska ulica 34, v izmeri 18,4 m2, z namembno-

stjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavno-
sti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 123,93 EUR;

b) Koprska ulica 20, v izmeri 68,8 m2, z namembno-
stjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavno-
sti. Izklicna cena najemnine je 405,00 EUR;

c) Muzčeva ulica 7, v izmeri 112,6 m2, z namemb-
nostjo storitvene dejavnosti. Izhodiščna cena mesečne 
najemnine je 675,00 EUR;

d) Manziolijev trg 2, v izmeri 57,7 m2, z namembno-
stjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavno-
sti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 468,58 EUR;

e) Ljub ljanska ulica 28, v izmeri 19,3 m2, z namemb-
nostjo trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavno-
sti. Izhodiščna cena mesečne najemnine je 109,04 EUR;

f) Trubarjeva ulica 1, v izmeri 18,2 m2, z namemb-
nostjo skladiščnega prostora. Izhodiščna cena mesečne 
najemnine je 91,00 EUR;

g) Veliki trg 7, v izmeri 17,3 m2, z namembnostjo 
trgovine z neživili oziroma druge storitvene dejavnosti. 
Izhodiščna cena mesečne najemnine je 128,00 EUR.

Vsak posamezni predmet oddaje se odda v najem 
za določen čas, in sicer za obdobje 1 leta od sklenitve 
pogodbe, z možnostjo podaljšanja do 5 let.

Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje 
se odda ponudba posebej.

II. Pogoji prijave
1. Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in 

fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj se-
dež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU in 
EGP. Fizična oseba, ki še ni registrirana kot samostojni 
podjetnik posameznik, mora ob prijavi na razpis zago-
toviti, da bo izvajala dejavnost kot samostojni podjetnik 
posameznik oziroma podati izjavo, da bo izbrani ponu-
dnik po prejemu sklepa o izbiri, v roku 15 dni, registriral 
ustrezno dejavnost.

2. Pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, 
ki imajo svoj sedež v drugi državi članici EU in EGP in 
ne morejo pridobiti takih listin, kot javni razpis zahteva 
od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov, ki 
imajo sedež v Republiki Sloveniji, lahko predložijo listine 
od pristojnih organov in institucij v okviru pravne uredi-
tve, ki po vsebini in namenu nadomeščajo listine ki jih 
javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb – samo-
stojnih podjetnikov, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje 
podatke in dokazila:

– izpolnjen obrazec »Prijava« z jasnim opisom po-
nudbe;

– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma iz-
pisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma 
priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum 
oddaje ponudbe; za fizične osebe pa fotokopija oseb-
nega dokumenta;

– izjavo o poravnanih vseh obveznostih do Občine 
Izola (Pristojni organ, Urad za upravljanje z občinskim 
premoženjem Občine Izola, bo verodostojnost izjave 
preveril v Službi za računovodstvo in finance neposre-
dno pred sklenitvijo najemne pogodbe);

– za obstoječe uporabnike: potrdila o poravnanih 
obratovalnih stroških (poraba el. energije, poraba vode, 
komunalne storitve …);

– potrdilo Davčnega urada Republike Slovenije 
o plačanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni 
glede na dan oddaje ponudbe;

– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev;
– dokazilo o vplačani varščini;
– podpisan osnutek najemne pogodbe (seznanje-

nost z vsebino pogodbe);
– opis programa oziroma dejavnosti, ki naj bi se 

v poslovnem prostoru odvijala;
– dokazilo o finančni sposobnosti:

– za pravne osebe BON 1 (ali BON 1/P) s podatki 
in kazalniki za leto 2016;

– za samostojne podjetnike posameznike: 
BON 1/SP s podatki in kazalniki za leto 2016.

3. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje določene 
v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

Izbrani ponudnik si mora pred začetkom obrato-
vanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito 
obratovanje.
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III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega poslovnega pro-

stora vključuje najem le-tega.
Izhodiščna cena v razpisnem postopku je določena 

na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene 
stroke. V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku na 
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3, 18/11, 
78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15) DDV ni obračunan.

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati 
varščino v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin na na-
slov: Občina Izola TRR. 01240-0100006381, s pripisom 
»vplačilo varščine« in nepremičnino na katero se varščina 
nanaša. Vplačana varščina se bo pri izbranem ponudni-
ku – najemniku koristila za plačilo morebitnih neplačanih 
obratovalnih in drugih stroškov ali najemnin, ostalim pa bo 
vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri. V primeru, da izbrani 
najemnik odstopi od najema ali v določenem roku ne pod-
piše najemne pogodbe, varščina zapade v korist Občine 
Izola. V kolikor so ob prenehanju najemnega razmerja 
poravnane vse najemnine, obratovalni in drugi stroški, se 
vplačana varščina najemniku vrne.

Najemnina za poslovni prostor se poravna v 8 dneh 
po izstavitvi računa na namenski račun Občine Izola. Pla-
čilo najemnine v določenem roku je bistvena sestavina 
najemne pogodbe, če najemnik ne poravna najemnine 
v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto.

Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustre-
znih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davčne 
dajatve. Vsi stroški obratovanja (poraba električne ener-
gije, poraba vode, telefonski stroški odvoz smeti, stroški 
ogrevanja in hlajenja, stroški čiščenja in vzdrževanja pro-
storov, stroški rednega vzdrževanja, stroški zavarovanja in 
drugi stroški, povezani s poslovnim prostorom) so breme 
najemnika. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, mo-
rajo biti vinkulirane v korist Občine.

IV. Merila za ocenitev ponudb
Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama 

ponudnikov so:

MERILA Možne 
točke

1 Kvaliteta in zanimivost programa do 20
2 Višina ponujene najemnine:

– najemnina je višja od izhodiščne – vsakih 
20 EUR = 1 točka
– najemnina je enaka izhodiščni = 0 točk

3 do 6 mesecev – izkušenj in pozitivno 
poslovanje

0

4 od 6 mesecev do 1 leta – izkušenj in 
pozitivno poslovanje

10

5 od 1 do 3 leta – izkušenj in pozitivno 
poslovanje

20

6 3 leta in več – izkušenj in pozitivno 
poslovanje

30

Poslovni prostor se odda ponudniku z največjim šte-
vilom zbranih točk. Izbranih bo toliko ponudnikov, kolikor je 
poslovnih prostorov. V primeru, da dva ali več ponudnikov 
doseže isto število točk, se bodo z njimi opravila pogajanja.

V. Navodila za pripravo prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava mora 
vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi 
podatki in dokazili.

Prijave pod izhodiščno mesečno najemnino, nepopol-
ne prijave in prijave ponudnikov, ki imajo do Občine Izola 
neporavnane obveznosti, ne bodo upoštevane. Ponudbe 
morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva zaključka 
razpisnega roka.

VI. Rok in način predložitve prijav
Predlagatelji morajo prijavo oddati bodisi po pošti kot 

priporočeno pošiljko najpozneje do 10. 7. 2017 (datum po-
štnega žiga) na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 
Izola ali pa jo osebno dostaviti v času uradnih ur v spreje-
mno pisarno Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola. Po-
nudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »javni razpis – 
ne odpiraj, ponudba za poslovni prostor pod oznako a), b), 
c), d), e), f), g) (ustrezno obkroži)«, z navedbo poslovnega 
prostora, za katerega kandidirajo. Na hrbtni strani ovitka 
mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.

Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo 
izločene in po končanem postopku odpiranja prijav neod-
prte vrnjene prijavitelju.

VII. Datum odpiranja in vsebina prijav
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo obrav-

navala komisija za oddajo nepremičnega premoženja v na-
jem, imenovana s sklepom župana št. 011-10/2015 z dne 
3. 2. 2015.

Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 12. 7. 
2017 od 15. ure dalje v sejni sobi v pritličju na naslovu 
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe se bodo od-
pirale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem so 
bile predložene. Na odpiranju ponudb bo strokovna ko-
misija ugotavljala popolnost le-teh glede na zahtevana 
dokazila. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb komisija 
ne bo upoštevala.

VIII. Izid razpisa
Pristojni organ, Urad za upravljanje z občinskim pre-

moženjem, po prejemu zapisnika komisije, izda sklepe o iz-
boru najemnikov, ki ga vroči vsem ponudnikom. Ponudniki 
bodo s sklepom o izbiri obveščeni najkasneje v roku pet 
dni po izdelavi prednostnega seznama.

Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene najemne po-
godbe najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri. Če izbrani 
ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, bo Obči-
na sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudni-
kom. Najemna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega 
zapisa, in sicer za določen čas 1 leta od sklenitve pogodbe, 
z možnostjo podaljšanja do 5 let. Stroške notarskega za-
pisa plača najemnik.

IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina Izola si pridržuje pravico, da, ne glede na 

ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic 
zase in/ali za kogarkoli:

– kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremič-
nin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom 
povrne varščina,

– kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpisu 
ne izbere nobenega od ponudnikov,

– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne 
pogodbe v prilogi Javnega razpisa in posledično ta po-
pravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane 
priloga Javnega razpisa, namesto prejšnjega,

– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede 
dodatna pogajanja.

O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti po-
nudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb.

X. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka 

roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Občine 
Izola, www.izola.si. Zainteresirani ponudniki jo lahko v času 
uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, 
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainte-
resirani v času uradnih ur po tel. 05/66-00-232 – Stefanija 
Rajčić Sedlarević ali na 05/66-00-100 (centrala – vodja 
Urada za upravljanje z občinskim premoženjem).

Občina Izola – Comune di Isola
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Št. 2153-11/2006/39(1324-03) Ob-2499/17

V register političnih strank se pri politični stranki 
Slovenski demokratski stranki, s skrajšanim imenom 
Slovenski demokrati, s kratico imena SDS in s sede-
žem v Ljub ljani, Trstenjakova ulica 8 ter z matično šte-
vilko: 5299446000, vpiše sprememba statuta stranke.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 10102-2/2017-5 Ob-2409/17

1. Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Reslje-
va 7, Ljub ljana, se določi kot reprezentativni sindikat 
v dejavnosti »poštna in kurirska dejavnost«.

2. Za Sindikat poštnih delavcev – KS 90 se šteje, 
da je reprezentativen v dejavnosti »Poštna in kurirska 
dejavnost«, ker je združen v Konfederacijo sindikatov 90 
Slovenije.

Evidence sindikatov
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 Ob-2520/17

Likvidacijski upravitelj zavoda Zavod Optimum360, 
zasebni zavod za raziskave, Ljub ljana – v likvidaciji, na 
podlagi pooblastil iz 412. člena ZGD-1 objavlja nasle-
dnje obvestilo in poziv upnikom:

1. Ustanoviteljica zavoda Zavod Optimum360, za-
sebni zavod za raziskave, Ljub ljana, Podutiška cesta 71, 
1000 Ljub ljana, je dne 13. 4. 2017 sprejela sklep o pre-
nehanju zavoda in začetku postopka redne likvidacije.

2. Za likvidacijskega upravitelja je bila imenovana 
Urša Šinkovec, Podreča 17, 4211 Mavčiče.

3. Okrožno sodišče v Ljub ljani je s sklepom opr. št.: 
Srg 2017/17011 v sodni register vpisalo začetek redne 
likvidacije nad zavodom Zavod Optimum360, zasebni 
zavod za raziskave, Ljub ljana – v likvidaciji.

4. Upniki zavoda Zavod Optimum360, zasebni za-
vod za raziskave, Ljub ljana – v likvidaciji, se pozivajo, da 
v roku 30 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem li-
stu RS, prijavijo svoje terjatve do družbe v likvidaciji in jih 
s priloženimi dokazili o temelju in višini terjatev, pošljejo 
s priporočeno pošto na naslov Zavod Optimum360, za-
sebni zavod za raziskave, Ljub ljana, Likvidacijski upravi-
telj Urša Šinkovec, Podutiška cesta 71, 1000 Ljub ljana, 
s pripisom: prijava terjatve.

5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike zavoda Za-
vod Optimum360, zasebni zavod za raziskave, Ljub-
ljana, poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti 
do družbe v likvidaciji.

Zavod Optimum360, Ljub ljana – v likvidaciji  
Likvidacijski upravitelj  

Urša Šinkovec

Objave gospodarskih družb



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 31 / 23. 6. 2017 / Stran 1613 

SV 1143/2017 Ob-2515/17

Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, 
opr. št. SV 1143/2017 z dne 20. 6. 2017 sta bili nepre-
mičnini, ki se nahajata v stanovanjskem bloku z ident. št. 
stavbe 2640 na naslovu Polje, cesta VI 10, 1260 Ljub-
ljana – Polje, stoječem na parc. št. 576/3, katastrska ob-
čina 1772 Slape, posamezni del ID znak 1772-2640-65 
– stanovanje v 2. etaži v neto tlorisni površini 29,37 m2 
in ID znak 1772-2640-66 – klet v 1. etaži v neto tlorisni 
površini 2,40 m2, last Maje Visinski, zastavljeni v korist 
upnika NLB d.d., zaradi zavarovanja kreditne denarne 
terjatve v višini 26.000,00 EUR s pp.

Zavarovanja terjatev
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

D 166/2014 Os-2238/17

Okrajno sodišče v Ajdovščini je po okrajnem sodni-
ku Patriciju Bratužu v zapuščinski zadevi po dne 31. 7. 
2014 umrli Mariji Schoba, roj. Kovač, hčerki Andreja, 
rojeni 7. 9. 1921, upokojenki iz Vipave, Goriška cesta 27, 
državljanki Republike Slovenije, s sklepom z dne 18. 10. 
2013 na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 163. členom Za-
kona o dedovanju dedičema Romani Rosellini in Sergiu 
Roselliniju, ki sta v tujini in nimata pooblaščenca v Repu-
bliki Sloveniji, vročitev pa se jima ni mogla opraviti, je ne-
znanega bivališča, za začasno zastopnico postavilo odv. 
Majo Ravbar Nusdorfer, Goriška cesta 25, Ajdovščina.

Začasni zastopnik ima v postopku vse pravice in 
dolžnosti zakonitega zastopnika, vse od dneva postavi-
tve do takrat, ko nasprotni udeleženec ali njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da mu 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 11. 5. 2017

0119 I 823/2016 Os-2056/17

Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi upnika 
Porsche Zavarovalno Zastopništvo, zavarovalno zasto-
pniška družba, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljub ljana, ki 
ga zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj 
o.p. d.o.o., Ajdovščina 4, Ljub ljana, zoper dolžnika Boži-
darja Klobasa, Opekarniška cesta 15b, Teharje, zaradi 
izterjave 713,41 EUR s pp, sklenilo:

Dolžniku Božidarju Klobasa, stanujočemu Ope-
karniška cesta 15b, Teharje, se v izvršilni zadevi 
0119 I 823/2016 na podlagi 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o iz-
vršbi in zavarovanju – ZIZ, kot začasna zastopnica po-
stavi odvetnica Sanja Brezinščak, Miklošičeva cesta 20, 
Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v po-
stopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Celju
dne 12. 4. 2017

VL 63348/2016 Os-2437/17

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: B2 KA-
PITAL, poslovne storitve d.o.o., Verovškova ulica 55, 
Ljub ljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Ferfo-
lja, Ljubič, Bauk o.p., d.o.o., Slomškova ulica 17, Ljub-
ljana, proti dolžnici Katarini Seme, Pohorska ulica 4, 
Celje, ki jo zastopa zak. zast. Mateja Nendl, Ljub ljanska 
cesta 3A, Celje, zaradi izterjave 2.987,03 EUR, sklenilo:

Objave sodišč

Dolžnici Katarini Seme, Pohorska ulica 4, Celje, se 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna 
zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Odv. Mateja 
Nendl, Ljub ljanska cesta 3A, Celje.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse 
dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 9. 5. 2017

VL 117333/2016 Os-2451/17

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Mestne 
občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ki jo zastopa zak. 
zast. Boštjan Trilar, Slovenski trg 1, Kranj, proti dolžnici 
Dušici Stevanović, Koroška cesta 19, Kranj, ki jo za-
stopa zak. zast. Sajovic Jelka – odvetnica, Jezerska 
cesta 41, Kranj, zaradi izterjave 110,09 EUR, sklenilo:

Dolžnici Dušici Stevanović, Koroška cesta 19, Kranj, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna 
zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Jelka 
Sajovic, Jezerska cesta 41, Kranj.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse 
dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 6. 6. 2017

N 21/2017 Os-2429/17

Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni sodni-
ci Klaudiji Zadravec Ščančar, v nepravdni zadevi predla-
gajoče stranke: 1. Bojan Vukanič in 2. Milena Vukanič, 
oba stanujoča Košarovci 31, Križevci, ki ju oba zastopa 
odvetnik Slavko Fartelj iz Murske Sobote, zoper na-
sprotni udeleženki: 1. Marija Bencik, Francija, naslov 
neznan, 2. Helena Vukanič, Francija, naslov neznan, 
zaradi delitve solastne nepremičnine, s sklepom z dne 
1. 6. 2017 nasprotnima udeleženkama Mariji Bencik 
in Heleni Vukanič, na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki se 
uporablja na podlagi 37. člena Zakona o nepravdnem 
postopku postavilo začasnega zastopnika, odvetnika 
Matjaža Husar, Trg svobode 12, Gornja Radgona, saj 
sta nasprotni udeleženki neznanega bivališča in nimata 
pooblaščenca.

Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega 
je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega za-
stopnika, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat, 
dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne 
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nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 1. 6. 2017

P 126/2016 Os-2264/17

Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni sodnici Mojci 
Puc Štefanič v pravdni zadevi tožeče stranke Edmon-
da Petrovič, Kajuhova ulica 26, Izola, ki ga zastopa 
Odvetniška pisarna Cek d.o.o. iz Kopra, zoper tožene 
stranke: 1. Lino Crevatin, Spatentrasse 83, 67063 Lu-
dwigshaffen, Nemčija, ki ga zastopa začasni zastopnik 
Renato Dukič, odvetnik iz Kopra, 2. Gracjela Marija Hr-
vatin, Korte 101, Izola, 3. Alen Grbec, Korte 38c, Izola, 
4. Nevenka Hrvatin, Korte 27c, Izola, 5. Denis Grbec, 
Korte 26a, Izola, 6. Ana Grbec, Korte 26a, Izola, 7. Fran-
ka Blaškovič Grbec, Korte 26, Izola in 8. Iolanda Ficur, 
Via Scomparini 33, Trst, Italija, zaradi priposestvovanja 
stvarne služnosti (vsp. 8.000,00 EUR s pp), na podlagi 
82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) sklenilo:

Osmo toženi stranki Iolandi Ficur se kot začasni 
zastopnik v pravdni zadevi opr. št. P 126/2016 postavi 
odvetnik Renato Dukič iz Kopra.

Začasni zastopnik bo zastopal osmo toženo stranko 
v postopku vse do takrat, dokler osmo tožena stranka ali 
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, 
da ji je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 4. 5. 2017

P 44/2017 Os-2332/17

Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tože-
če stranke Bruna Pavlica, Hruševica 35, 6222 Štanjel, 
ki ga zastopa odvetnik Damjan Krt iz Sežane, zoper 
toženo stranko Frančiško Cumini, Via Molino a Vento 
21, Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča, zaradi ugo-
tovitve lastninske pravice, pridobljene s priposestvova-
njem (pcto. 1.500,00 EUR) po predlogu tožeče stranke 
za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki na 
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, tožen-
ki Frančiški Cumini, Via Molino a Vento 21, Trst, Italija, 
sedaj neznanega bivališča, s sklepom z dne 25. 4. 2017 
postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Bo-
štjana Štrasnerja, Partizanska cesta 17, 6210 Sežana, 
ki bo toženko v tem postopku zastopal vse do takrat, 
dokler toženka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 22. 5. 2017

P 62/2016 Os-2371/17

V pravdni zadevi opr. št. P 62/2016 se tožencu Roku 
Kerru, Mestni trg 5, Žalec, EMŠO: 0504993500036, na 
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi 
začasna zastopnica. Za začasno zastopnico se postavi 
odvetnica Karmen Orter, Šlandrov trg 20/a, Žalec.

Začasna zastopnica bo zastopala toženca vse do 
takrat, dokler toženec sam ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Žalcu
dne 26. 5. 2017

Oklici dedičem in neznanim upnikom

O 251/1960 Os-2254/17

Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojnem Jožetu Žibertu, rojenem dne 
18. 3. 1903, nazadnje stanujoč Dolenje Skopice 8, ki je 
umrl dne 19. 11. 1960.

Ker sodišču niso znani podatki o vseh zakonitih de-
dičih zapustnika oziroma njihovih potomcih, predvsem 
podatki o zapustnikovem sinu Ivana Bogolinu in njegovih 
potomcih, pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do 
dediščine po zapustniku, da se priglasijo Okrajnemu 
sodišču v Brežicah, v enem letu od objave tega oklica.

Po poteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o de-
dovanju.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 9. 5. 2017

D 291/2015 Os-2256/17

V zapuščinski zadevi po pokojni Mariji Krošl, ro-
jeni 21. 3. 1926, EMŠO 21039263505905, nazadnje 
stan. Bizeljska cesta 134, Bizeljsko, ki je umrla 26. 10. 
2015, državljanki Republike Slovenije, gre za zapu-
ščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega 
odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD) izdaja 
sledeči oklic neznanim upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in (ne)znane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Repu-
bliko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil 
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustničine dolgove.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o pre-
moženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustničinih obve-
znostih ter da lahko upniki v šestih mesecih od dneva 
objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev 
prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skla-
du z določbami 142.b člena ZD.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 4. 5. 2017

D 218/2017 Os-2210/17

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-
ščinski postopek po pokojni Ani Šramel, hčeri Franca 
Šramla, rojeni 4. 5. 1922, državljanki Republike Slo-
venije, samski, umrli 27. 1. 2017, nazadnje stanujoči 
Plečnikova ulica 29, Celje.

Zapustnica je bila samska in potomcev ni imela. Na-
pravila je oporoko, s katero je svoja denarna sredstva na 
računu pri NLB d.d. zapustila nečakinji Olgi Ašenberger, 
ki se je dedovanju po zapustnici odpovedala. Dedovanju 
po zapustnici, razen zapustničine nečakinje Grete Bu-
garin, so se odpovedali tudi drugi dediči, ki bi prišli v po-
štev kot zakoniti dediči II. dednega reda (starši oziroma 
zapustnikovi bratje in sestre oziroma nečaki in nečakinje 
oziroma njihovi potomci). Sodišču pa podatki dedinje 
Grete Bugarin in morebitnih drugih dedičev niso znani.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Ura-
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dnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo 
priglasili, bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo 
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov v spisu.

Okrajno sodišče v Celju
dne 25. 4. 2017

Dd 170/1968 Os-2431/17

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Heleni Knavs, hčerki Ivana, roj. 1. 7. 1891, go-
spodinji, drž. bivše SFRJ, nazadnje stanujoči Trava št. 9, 
Draga, umrli dne 24. 6. 1968, ravno tam.

Tekom predmetnega zapuščinskega postopka je 
bilo ugotovljeno, da bi v poštev za dedovanje na podlagi 
zakona prišla tudi otroka pred zap. umrle hčerke Marije 
Rigler, to sta zap. vnuka Frank Rigler in Albert Rigler, ki 
naj bi živela v ZDA, pri čemer pa so njuni naslovi bivališč 
sodišču neznani, prav tako ni znano niti to, ali sta Frank 
Rigler in Albert Rigler sploh še živa.

Zato sodišče s tem oklicem poziva zap. vnuka Fran-
ka Riglerja in Alberta Riglerja oziroma v primeru, če 
sta že pokojna, njune dediče, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica v Uradnem listu RS, 
na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski 
tukajšnjega sodišča ter uveljavljajo svojo pravico do de-
diščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo 
zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu 
z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 31. 5. 2017

D 540/2016 Os-2211/17

Zapuščinska zadeva: pok. Hodžić Atif, roj. 11. 6. 
1936, nazadnje stanujoč Oljčna pot 65, Koper, ki je umrl 
dne 2. 10. 2016.

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 9. 5. 2017

D 136/2017 Os-2436/17

Zapuščinska zadeva: po pok. Ivanu Cah, vnuk An-
tona, neznanega prebivališča, ki je bil razglašen za 
mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru, opr. št. 
N 27/2016 in določen datum smrti 1. 1. 1936.

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 Anton Med-
ved, Šared 28h, Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 6. 2017

I D 3165/2015 Os-2222/17

V zapuščinski zadevi po pokojnem Neboljši Čubrilo-
viću, rojenem 23. 2. 1982, umrlem 1. 10. 2015, nazadnje 
stanujočem na naslovu Kratka pot 8, Ljub ljana, državlja-
nu Republike Slovenije, gre za zapuščino brez dedičev, 

zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena 
Zakona o dedovanju (ZD) izdaja sledeči oklic neznanim 
upnikom.

Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in (ne)znane 
upnike, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Repu-
bliko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil 
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za 
zapustnikove dolgove.

Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo 
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o pre-
moženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obve-
znostih ter da lahko upniki v šestih mesecih od dneva 
objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev 
prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skla-
du z določbami 142.b člena ZD.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 9. 5. 2017

D 61/2017 Os-2209/17

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-
devi po pokojnem Andreju Dolencu, rojenem 8. 11. 1931, 
umrlem 19. 1. 2017, nazadnje stanujočem Dobruška 
vas 38, Škocjan, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani dediči po pokojnem Andreju 
Dolencu, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri 
skrbniku za poseben primer Center za socialno delo 
Novo mesto, Resslova 7b, Novo mesto, v roku 1 leta od 
dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega 
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 8. 5. 2017

D 712/2016 Os-2223/17

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-
devi po pokojnem Janezu Škufci, rojenem 19. 6. 1878, 
umrlem 21. 1. 1964, nazadnje stanujočem Žvirče 34, 
Hinje, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani dediči po pokojnem Janezu 
Škufci, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri 
skrbniku za poseben primer Center za socialno delo 
Novo mesto, Resslova 7b, Novo mesto, v roku 1 leta od 
dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega 
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 8. 5. 2017

D 692/2016 Os-2224/17

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-
devi po pokojni Ani Kos, rojeni 3. 7. 1867, umrli 21. 5. 
1957, nazadnje stanujoči Žvirče 16, Hinje, izdaja nasle-
dnji oklic:

Pozivajo se neznani dediči po pokojni Ani Kos, da 
se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za 
poseben primer Center za socialno delo Novo mesto, 
Resslova 7b, Novo mesto, v roku 1 leta od dneva obja-
ve tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega 
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 8. 5. 2017
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D 282/2016 Os-2374/17

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski 
zadevi po pokojnem Ivanu Škrlu, rojenem 7. 10. 1919 
in umrlem 2. 12. 1983, zadnje stalno bivališče Gotna 
vas 44, Novo mesto, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani dediči po pokojnem Ivanu 
Škrlu, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri 
skrbniku za poseben primer, Centru za socialno delo 
Novo mesto, Resslova 7b, Novo mesto, v roku 1 leta 
od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavlje-
nega skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 10. 4. 2017

D 285/2015 Os-2375/17

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski 
zadevi po pokojnem Ludviku Rafaelu Samcu, rojenem 
28. 9. 1943 in umrlem 26. 4. 2015, zadnje stalno bi-
vališče Ulica Talcev 39, Straža, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani dediči po pokojnem Ludviku 
Rafaelu Samcu, rojenem 28. 9. 1943 in umrlem 26. 4. 
2015, zadnje stalno bivališče Ulica Talcev 39, Straža, 
da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku 
za poseben primer, Centru za socialno delo Novo me-
sto, Resslova 7b, Novo mesto, v roku 1 leta od dneva 
objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavlje-
nega skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 21. 4. 2017

D 100/2017 Os-2376/17

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-
devi po dne 1. 2. 1927 rojeni in dne 12. 1. 2017 umrli 
Mariji Škrinjar, nazadnje stanujoči Grbe 3, Šentjernej, 
izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani dediči po dne 1. 2. 1927 rojeni 
in dne 12. 1. 2017 umrli Mariji Škrinjar, nazadnje stanu-
joči Grbe 3, Šentjernej, da se priglasijo pri tukajšnjem 
sodišču ali pri skrbniku za poseben primer, Centru za 
socialno delo Novo mesto, Resslova 7b, Novo mesto, 
v roku 1 leta od dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavlje-
nega skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 26. 5. 2017

D 144/2017 Os-2377/17

Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski za-
devi po z dnem 4. 8. 1896 razglašeni za mrtvo Katharini 
Kresse, rojeni 3. 8. 1826, Gorenje Sušice, tudi Sela 2, 
Dolenjske Toplice, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani dediči po z dnem 4. 8. 1896 
razglašeni za mrtvo Katharini Kresse, rojeni 3. 8. 1826, 
Gorenje Sušice, tudi Sela 2, Dolenjske Toplice, da se 
priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbniku za 
poseben primer, Centru za socialno delo Novo mesto, 
Resslova 7b, Novo mesto, v roku 1 leta od dneva ob-
jave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče 
zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega 
skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 26. 5. 2017

D 281/2016 Os-2239/17

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni 
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi 
po pok. Mlaker Ferdinandu, roj. 9. 4. 1954, nazadnje 
stalno stan. Ulica v Zadrže 25, Šmarje pri Jelšah, umr-
lem dne 11. 10. 2016, dne 5. 4. 2017 sklenilo:

Objavi se oklic dedičem III. dednega reda, ki 
imajo pravico do dediščine po pok. Mlaker Ferdinan-
du, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave 
tega oklica.

Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pok. 
Mlaker Ferdinandu, se imenuje Veronika Kitak Jug, de-
lavka tukajšnjega sodišča, ki je upravičena v imenu ne-
znanih dedičev zastopati njihove pravne interese.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 5. 4. 2017

D 61/2017 Os-2251/17

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni 
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi 
po pok. Kobula Rozaliji, rojeni 31. 8. 1920, nazadnje 
stalno stanujoči Strmec pri Sv. Florijanu 30, Rogatec, 
umrli dne 10. 2. 2017, v skladu s prvim in drugim odstav-
kom 130. člena, prvim odstavkom 131. člena in 206. čle-
nom Zakona o dedovanju (ZD), dne 5. 4. 2017 sklenilo:

Objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do dedišči-
ne po pokojni Kobula Rozaliji, naj se priglasijo sodišču 
v roku enega leta od objave tega oklica.

Vabilo z oklicem neznanim dedičem po pokojni Ko-
bula Rozaliji, se po pravnomočnosti tega sklepa objavi 
za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko 
tukajšnjega sodišča.

Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pokojni 
Kobula Rozaliji se postavi Veronika Kitak Jug, delavka 
tukajšnjega sodišča.

Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče 
v zapuščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 5. 4. 2017

D 316/2015 Os-2258/17

Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil 
uveden zapuščinski postopek po pok. Antolić Ivanu, 
roj. 25. 10. 1953, nazadnje stalno stan. Koretno 20, 
Šmarje pri Jelšah, umrlem dne 22. 10. 2015.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju (v nadaljevanju: ZD), poziva sodišče vse 
zapustnikove upnike, da priglasijo svoje terjatve pri tem 
sodišču najkasneje v roku 6 mesecev od objave tega 
oklica, v katerem lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina 
brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez 
dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD. Upniki 
lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o pre-
moženju, ki sestavljajo 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 
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postopek tako, da bo zapuščino brez dedičev izročilo 
Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 28. 4. 2017

Oklici pogrešanih

IV N 8/2017 Os-2213/17

Okrajno sodišče v Brežicah na predlog predlaga-
teljice Danice Ruklič, Bračanska 6, Zagreb, ki jo za-
stopa Izet Hodžić, odvetnik v Brežicah, vodi nepravdni 
postopek razglasitve pogrešanega Martina Petrinčiča, 
roj. 26. 5. 1888 v Spodnji Ribnici 8, danes Ribnica 12, 
Velika Dolina, z zadnjim znanim bivališčem na istem 
naslovu, za mrtvega.

Martin Petrinčič je v zemljiški knjigi vpisan kot la-
stnik parcele št. *164 k.o. 1308 – Velika Dolina.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešanega, da to sporočijo sodišču v treh mese-
cih od objave tega oklica, sicer bo sodišče, po preteku 
tega roka, pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 9. 5. 2017

N 35/2016 Os-2473/17

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici vodi nepravdni po-
stopek pod opr. št. N 35/2016 po predlogu predlagatelja 
Borisa Peloze, Zaheji 3, Lovran, Republika Hrvaška, 
začasno Cankarjeva ulica 5, 6250 Ilirska Bistrica, za 
razglasitev pogrešane Mary V. Guido, z zadnjim znanim 
naslovom 3202 S. Lituanica Ave. 60608 Chicago, ZDA, 
sedaj neznanega bivališča, ki jo zastopa skrbnica za 
poseben primer Ljubica Uljan, Zabiče 30B, 6250 Ilirska 
Bistrica, za mrtvo.

Po navedbah predlagatelja in doslej zbranih podat-
kih je bila Mary V. Guido, rojena Škeva, rojena 1932. 
leta, hči Marije Škeva roj. Peloza in je pri nepremič-
ninah katastrska občina 2552 Starod parcela 1879 in 
katastrska občina 2580 Račice parceli 1737 in 1781 
v zemljiško knjigo vpisana kot solastnica do 1/8-ine na 
podlagi Sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Ilirski 
Bistrici opr. št. D 248/2008 z dne 9. 5. 1912. Drugih po-
datkov o življenju ali smrti pogrešane predlagatelj nima. 
Od njenega rojstva je minilo že več kot 70 let, od po-
grešane pa že več kot pet let ni bilo nobenega poročila 
(v navedenem zapuščinskem postopku jo je zastopal 
začasni zastopnik) in je verjetno, da ni več živa, vendar 
listinskega dokaza o njeni smrti ni.

V skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem po-
stopku pozivamo pogrešano Mary V. Guido, naj se ogla-
si. Prav tako pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli o po-
grešani Mary V. Guido in njenem življenju, da v roku 
3 mesecev od objave tega oklica, to sporočijo sodišču 
ali skrbnici za poseben primer Ljubici Uljan, Zabiče 30B, 
6250 Ilirska Bistrica, ker bo sicer sodišče po izteku nave-
denega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 5. 6. 2017

N 24/2014 Os-2447/17

Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na predlog predla-
gateljice Marije Smej, Štefana Kovača 9, Odranci, v teku 
postopek za razglasitev za mrtvega pogrešanega Mar-
tina Krampač, roj. 20. 9. 1908 v Trnju, očetu Janezu in 

materi Mariji Krampač, neznanega bivališča v Franciji, 
nato v Nemčiji.

Pogrešanega se poziva, da se oglasi. Vsi drugi, ki 
kaj vedo o njegovem življenju, naj to javijo Okrajnemu 
sodišču v Lendavi v roku 3 mesecev po objavi tega okli-
ca, sicer bo sodišče po preteku tega roka pogrešanega 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Lendavi
dne 7. 6. 2017

Oklici o začetku postopka odvzema 
premoženja nezakonitega izvora

V P 1258/2017 Os-2510/17

1. Okrožno sodišče v Ljub ljani je dne 12. 6. 2017 
prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premože-
nja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno števil-
ko V P 1258/2017.

Predmet tožbe je naslednje premoženje:
– nepremičnina – posamezni del stavbe št. 35 

v stavbi št. 1082 k.o. 997 Gotovlje (ID 5452945); last 
toženca Borisa Bardutzkega do celote;

– nepremičnina – stavba z enim delom stavbe oziro-
ma del stavbe, k.o. 1157, št. stavbe 22, št. dela stavbe 1;

– stavba z enim delom stavbe oziroma del stavbe, 
k.o. 1157, št. stavbe 22, št. dela stavbe 2;

– stavba z enim delom stavbe oziroma del stavbe, 
k.o. 1157, št. stavbe 23, št. dela stavbe 1,

na naslovu Dobje pri Lisičnem 17, Šentjur;
– zemljišče, k.o. 1157, parc. št. 934/6;
– zemljišče, k.o. 1157, parc. št. 933/1, last Borisa 

Bardutzkega do 1/2 in Zorana Milosavljeviča do ½;
– nepremičnina – parc. št. 465/5 in 462/6, k.o. 1077, 

last Zorana Milosavljeviča do celote;
– osebno vozilo Seat Altea XL/1.6/TDI aut, št. šasi-

je VSSZZZ5PZCR029612, last prvega toženca Borisa 
Bardutzkega;

– motorno kolo Yamaha XT 1200 Z, št. šasije 
JYADP015000002343, last prvega toženca Borisa Bar-
dutzkega;

– osebno vozilo znamke Lancia Lybra SW 1.9 JDT, 
številka šasije ZLA83900000135932, v lasti drugega 
toženca Zorana Milosavljeviča;

– motorno kolo znamke SUZUKI AN 650, številka 
šasije JS1BU111100108575, last drugega toženca Zo-
rana Milosavljeviča;

terjatve
– obeh tožencev do Ane Ceglec, Badovinčeva 20, 

Laško, v znesku 420,00 EUR na podlagi posojilne po-
godbe z dne 25. 2. 2015;

– obeh tožencev do Darka Žafrana, Vrbno 26c, 
Šentjur, v znesku 820,00 EUR na podlagi posojilne po-
godbe z dne 14. 10. 2010;

– obeh tožencev do Ljudmile Košak, Dečkova 25a, 
Celje, v znesku 1.022,50 EUR na podlagi posojilne po-
godbe z dne 3. 4. 2015 in 30. 4. 2015;

– obeh tožencev do Marka Gučka, Levec 19a, Le-
vec, v znesku 476,00 EUR na podlagi posojilne pogodbe 
z dne 9. 2. 2015;

– obeh tožencev do Marka Rumpfa, Ulica bratov 
Vošnjakov 2, Celje, v znesku 6.750,00 EUR na podlagi 
posojilne pogodbe z dne 24. 4. 2015;

– obeh tožencev do Milana Vošnjaka, Riedl 29, 
Innsbruck, Avstrija, v znesku 3.300,00 EUR na podlagi 
zastavno posojilne pogodbe z dne 11. 2. 2015;
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– obeh tožencev do Milene Ristič, Vrunčeva ulica 25, 
Celje, v znesku 714,00 EUR na podlagi posojilne pogodbe 
z dne 29. 4. 2015;

– obeh tožencev do družbe Monterko Košir d.o.o., 
Ulica mesta Grevenbroich 13, Celje, v znesku 350,00 EUR 
na podlagi posojilne pogodbe z dne 13. 4. 2015;

– obeh tožencev do Narcisa Kantardžiča, Brodarjeva 
ulica 11, Celje, v znesku 3.750,00 EUR na podlagi posojil-
ne pogodbe z dne 25. 3. 2009;

– obeh tožencev do Roberta Zacirkovnika, Trubarjeva 
ulica 56, Celje, v znesku 802,00 EUR z dne 16. 2. 2015;

– obeh tožencev do Smilje in Vedrana Močiča, oba 
Obrtna cesta 59, Trnovlje pri Celju, v znesku 5.000,00 EUR 
na podlagi notarskega zapisa z dne 15. 7. 2014;

– obeh tožencev do Stojana Dejiča, Iršičeva 6, Celje, 
v znesku 280,00 EUR na podlagi posojilne pogodbe z dne 
25. 3. 2015;

– obeh tožencev do Vide Suflaj, Gradišče pri Vojniku, 
Vojnik, v znesku 260,00 EUR na podlagi posojilne pogodbe 
z dne 18. 5. 2015;

– obeh tožencev do Zofije Sušeč, Trubarjeva 56, Ce-
lje, v znesku 304,00 EUR na podlagi posojilne pogodbe 
z dne 20. 4. 2015 in

– obeh tožencev do Uroša Ribiča, Glavni trg 2, Celje, 
v znesku 220,00 EUR na podlagi posojila z dne 28. 2. 
2014;

– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Marka 
Bardutzkega v znesku 47.000,00 EUR na podlagi prodajne 
pogodbe z dne 22. 4. 2015;

– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do druž-
be Art fin d.o.o., Trg Celjskih knezov 5, Celje, v znesku 
1.100,00 EUR na podlagi zastavno posojilne pogodbe 
z dne 2. 7. 2014;

– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Berata 
Bexetija, Cankarjeva ulica 8, Celje, v znesku 1.050,00 EUR 
na podlagi posojilne pogodbe z dne 2. 6. 2009;

– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Bora Ra-
dovanoviča, Dobrova 7, Celje, v znesku 713,00 EUR na 
podlagi posojila dne 20. 1. 2014 in 30. 9. 2014;

– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Dejana 
Mačinkoviča, Kasaze 111, Žalec, v znesku 1.170,00 EUR 
na podlagi posojilne pogodbe z dne 27. 8. 2014;

– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Gregorja 
Trojoka, Pohorska ulica 13, Celje, v znesku 8.485,00 EUR 
na podlagi notarskega zapisa z dne 23. 8. 2013 in dne 
25. 9. 2013;

– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Konra-
da Kamenika, Koroška ulica 26, Ljub ljana, v znesku 
5.250,00 EUR na podlagi notarskega zapisa z dne 26. 6. 
2009;

– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Marka 
Rumpfa v znesku 165,00 EUR na podlagi posojila z dne 
15. 4. 2013;

– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Marka 
Šarčeviča, Zabukovica 178, Griže, v znesku 650,00 EUR 
na podlagi posojilne pogodbe z dne 2. 4. 2015;

– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Milana 
Todiča v znesku 2.710,00 EUR na podlagi posojilne po-
godbe z dne 30. 9. 2008;

– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Mi-
livoja Škreblina, Škapinova ulica 9, Celje, v znesku 
3.260,00 EUR na podlagi posojila z dne 10. 1. 2007 in 
zastavno posojilne pogodbe z dne 18. 2. 2009;

– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Mohorja 
Hudeja, Brodarjeva 3, Celje, v znesku 654,00 EUR na 
podlagi posojila z dne 14. 4. 2015;

– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Nevenke 
Pavlovič, Škapinova ulica 7, Celje, v znesku 4.000,00 EUR 
na podlagi notarskega zapisa z dne 1. 6. 2010;

– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Radmile 
Dobrijevič, Pod gabri 1, Celje, v znesku 110,00 EUR na 
podlagi posojila z dne 29. 9. 2011;

– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Sa-
nele Hadžič, Ulica bratov Vošnjakov 5, Celje, v znesku 
2.630,00 EUR na podlagi posojilne pogodbe z dne 13. 10. 
2008;

– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Sne-
žane Runčov, Milčinskega ulica 11, Celje, v znesku 
4.000,00 EUR na podlagi notarskega zapisa z dne 30. 4. 
2015;

– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Snežane 
Šarčevič, Zabukovica 178, Griže, v znesku 650,00 EUR na 
podlagi posojilne pogodbe z dne 22. 4. 2015;

– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Stojana 
Dejiča, Iršičeva 6, Celje, v znesku 110,00 EUR na podlagi 
posojila z dne 19. 11. 2014;

– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Tanje 
Malbaša, Milčinskega ulica 11, Celje, v znesku 500,00 EUR 
na podlagi posojilne pogodbe z dne 18. 6. 2014;

– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Vesne 
Materič, Pečovnik 68a, Celje, v znesku 410,00 EUR na 
podlagi posojilne pogodbe z dne 2. 12. 2008;

– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Vesne 
Vučič, Teharje 15, Teharje, v znesku 600,00 EUR na pod-
lagi posojilne pogodbe z dne 9. 3. 2015;

– drugega toženca Zorana Milosavljeviča do Zlatka In-
kreta, Sveti Štefan 45, Sveti Štefan, v znesku 850,00 EUR 
na podlagi posojilne pogodbe z dne 12. 5. 2014;

– denarna sredstva Borisa Bardutzky v višini 
130.620,67 EUR.

– denarna sredstva Zarana Milosavljevića v višini 
7.251,62 EUR.

2. Tožena stranka: 1. Boris Bardutzky, Trubarje-
va ulica 55e, Celje, 2. Zoran Milosavljević, Cankarjeva 
ulica 5, Celje.

3. Izrek sklepa o začasnem zavarovanju Okrožnega 
sodišča v Ljub ljani opr. št. V P 1258/2017 z dne 15. 6. 
2017 se glasi:

„I. Ugodi se predlogu tožeče stranke za podaljšanje 
začasnega zavarovanja v pravdnem postopku z dne 
12. 6. 2017 tako, da se do pravnomočne odločitve 
o tožbenem zahtevku podaljša začasno zavarovanje 
premoženja, ki je bilo dne 5. 7. 2016 odrejeno s sklepom 
Okrožnega sodišča v Celju, opr. št. II Kpd 16422/2016, 
in sicer tako, da se Borisu Bardutzkemu, roj. 6. 8. 1956, 
EMŠO: *, stanujočem na naslovu Trubarjeva ulica 55e, 
Celje, prepove:

da on sam ali kdorkoli drug po njegovem nalo-
gu ali pooblastilu razpolaga z zaseženo gotovino 
v višini 157.251,61 EUR, ki se hrani na računu sodišča 
št. SI 56 0110-6960001651.

II. Odredi se začasno zavarovanje, tako da se do 
pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku Borisu 
Bardutzkemu, roj. 6. 8. 1956, EMŠO: *, stanujočem na 
naslovu Trubarjeva ulica 55e, Celje in Zoranu Milosavlje-
viću, roj. 9. 7. 1968, EMŠO: *, stanujočem na naslovu 
Kersnikova ulica 18, Celje, prepove odtujitev ali obreme-
nitev naslednjih nepremičnin:

– zemljišča, parc. št. 934/6, k.o. 1157,
– zemljišča, parc. št. 933/1, k.o. 1157,

ki sta obe lasti Borisa Bardutzkega do ½ in Zorana Mi-
losavljevića do ½, do celote,

– nepremičnina – posamezni del stavbe št. 35 
v stavbi št. 1082 k.o. 997 Gotovlje (ID 5452945); last 
toženca Borisa Bardutzkega, do celote.

Prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnin se 
zaznamuje v zemljiški knjigi.



Stran 1620 / Št. 31 / 23. 6. 2017 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Zemljiško knjižno sodišče mora takoj pisno obvestiti 
Okrožno sodišče v Ljub ljani o dnevu izvršene zaznambe 
navedene prepovedi in o morebitnih ovirah, zaradi kate-
rih izvršitev ni mogoča.“

4. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem 
premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh 
pravic niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo 
premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mese-
cih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo 
v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek glede 
sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.

5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za po-
dajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in 
pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi 
ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbi-
jati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe 
na njihove pravice ali pravne koristi, o katerih še ni bilo 
pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).

V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvze-
mu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so 
začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena ZOPNI, 
in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do 
lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz 
odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravo-
branilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja, razen 
če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli 
vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito 
(peti odstavek 33. člena ZOPNI).

6. Dan objave oklica: 23. 6. 2017.
Okrožno sodišče v Ljub ljani

dne 12. 6. 2017

V P 1227/2017 Os-2517/17

1. Okrožno sodišče v Ljub ljani je dne 7. 6. 2017 pre-
jelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja 
nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko 
V P 1227/2017.

2. Predmet tožbe je naslednje premoženje:
– nepremičnina – zemljišče, ki leži v k.o.: Umag, 

k.č. 875/1, ul. br. 1086 in k.č. 875/2, ul. br. 5590, do celote,
– OA Chevrolet Aveo 1.4, št. šasije: 

KL1S697J6B011185,
– vrednostni papirji pri banki BKS d.d., in sicer 472 del-

nic družbe Dunav osiguranje z oznako DNOS, 300 del-
nic družbe Agrobanka a.d. Beograd z oznako AGBN in 
490 delnic družbe Politika a.d. Beograd z oznako PLTK,

– denarna sredstva na TR računu št.: SI56 
03-100-10022948-92 pri banki SKB d.d. v višini 
1.535,75 EUR,

– drugo premoženje prvo tožene stranke Perana 
Boškovića v vrednosti 441.789,37 EUR,

– drugo premoženje drugo tožene stranke Gorana 
Boškovića v vrednosti 138.353,07 EUR.

3. Tožena stranka: 1. Peran Bošković, Gruberjevo 
nabrežje 20, Ljub ljana, 2. Goran Bošković, Gruberjevo 
nabrežje 20, Ljub ljana, in 3. Gordana Vasić, Gruberjevo 
nabrežje 20, Ljub ljana.

4. Izrek sklepa o začasnem zavarovanju Okrožnega 
sodišča v Ljub ljani, opr. št. V P 1227/2017 z dne 19. 6. 
2017 se glasi:

„1. Ugodi se predlogu tožeče stranke za zača-
sno zavarovanje v pravdnem postopku z dne 24. 5. 

2017 in se odredi začasno zavarovanje premoženja 
tako, da se do pravnomočne odločitve o tožbenem 
zahtevku:

– odredi banki BKS d.d., Verovškova ulica 55a, 
Ljub ljana, pri kateri ima prvo tožena stranka Peran Bo-
šković odprt trgovalni račun za tuje vrednostne papirje, 
da prvo toženi stranki ali komu drugemu po njegovem 
nalogu ali pooblastilu odreče razpolaganje z vrednostni-
mi papirji, v lasti prvo tožene stranke, in sicer izplačilo, 
prenos, odtujitev ali obremenitev:

– 472 delnic družbe Dunav osiguranje z oznako 
DNOS,

– 300 delnic družbe Agrobanka a.d. Beograd, 
z oznako AGBN,

– 490 delnic družbe Politika a.d. Beograd, z ozna-
ko PLTK.

– odredi banki SKB d.d., Ajdovščina 4, Ljub ljana, pri 
kateri ima prvo tožena stranka Peran Bošković odprt TR 
račun s št.: SI56 03-100-10022948-92, da prvo toženi 
stranki odreče izplačilo, prenos, odtujitev ali obremeni-
tev denarnih sredstev do višine 441.789,37 EUR.

Banki BKS d.d. in SKB d.d. morata takoj pisno ob-
vestiti sodišče o izvršitvi tega sklepa o zavarovanju ali 
morebitnih ovirah, zaradi katerih izvršitev ni mogoča.

in
– tretje toženi stranki Gordani Vasić, Grubarjevo 

nabrežje 20, Ljub ljana, prepove odtujiti in obremeniti ne-
premičnino – zemljišče, ki leži v k.o.: Umag, k.č. 875/1, 
ul. br. 1086 in k.č. 875/2, ul. br. 5590, v lasti Gordane 
Vasić, Grubarjevo nabrežje 20, Ljub ljana, do celote, 
v vrednosti 85.000,00 EUR,

z zaznambo prepovedi v zemljiški knjigi Občinskega 
sodišča v Bujah.

2. Ugovor zoper ta sklep ne zadrži izvršitve sklepa.“
5. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem 

premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve 
teh pravic niso vedele oziroma niso mogle vedeti, 
da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito, lahko 
v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo 
o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja prav-
dni postopek glede sospornikov in udeležbe drugih 
oseb v pravdi.

6. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za po-
dajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in 
pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi 
ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbi-
jati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe 
na njihove pravice ali pravne koristi, o katerih še ni bilo 
pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).

7. V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o od-
vzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, 
ki so začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena 
ZOPNI, in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terja-
tve do lastnika premoženja ali pravice do ločenega po-
plačila iz odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu 
pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja, 
razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi 
bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno ne-
zakonito (peti odstavek 33. člena ZOPNI).

8. Dan objave oklica: 23. 6. 2017.
Okrožno sodišče v Ljub ljani

dne 7. 6. 2017
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Zavarovalne police preklicujejo

Krmelj Tina, Šutna 102, Žabnica, zavarovalno poli-
co, št. J922411, izdala zavarovalnica Wienerstadtische. 
gnw-337999

Spričevala preklicujejo

Cajlinger Simon, Beričevo 53, Dol pri Ljub ljani, spriče-
valo o strokovni usposobljenosti za opravljanje cestnega 
prevoza, izdalo Ministrstvo za infrastrukturo. gnv-338000

Kosem Angelika, Šentjur na Polju 30, Loka pri Zida-
nem Mostu, indeks o zaključenem šolanju, št. 23100330, 
izdajatelj: Univerza v Ljub ljani, Fakulteta za strojništvo, 
izdan leta 2010. gne-337992

Munda Andrej, Vrazova ulica 12, Ljutomer, diplomo, 
izdala Univerza v Ljub ljani, Fakulteta za družbene vede, 
leto izdaje 2011. gni-338013

Drugo preklicujejo

Damiš Zmago, Jablance 18, Zgornja Korena, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500032648001, izdal 
Cetis Celje d.d. gnz-337996

Debevec Jelka Živa, Jakčeva ulica 39, Ljub ljana, 
izkaznico nepremičninskega posrednika, št. 01931, iz-
dajatelj Ministrstvo za okolje in prostor. gnd-338018

DELTA MATJAŽ KNEZ s.p., Olešče 55, Laško, izvod 
licence, št. 014436/001, za vozilo Mercedes Benz Atego, 
reg. št. CE KK-775, veljavnost do 30. 12. 2021. gnt-338002

DELTA MATJAŽ KNEZ s.p., Olešče 55, Laško, izvod 
licence, št. 014436/002, za vozilo Iveco Stralis 440, reg. 
št. CE LZ-216, veljavnost do 30. 12. 2021. gns-338003

ENES DRAGANOVIĆ s.p., Cesta ob železnici 4, 
Žalec, dnevnik za mednarodni prevoz blaga z dovolilnico 
CEMT št. 128, dnevnik št. 00128/1. gng-338015

GGP, d.o.o., Vojkova ulica 9, Postojna, izvod li-
cence, št. GE005882/00623/018, za vozilo WMAH25Z-
ZZ3M368728, reg. št. PO-D6-371. gnu-338001

Golar Monika, Godešič 137a, Škofja Loka, licenco 
za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja, 
št. 01577, izdajatelj Ministrstvo za okolje in prostor, leto 
izdaje 2008. gnc-338019

Herga Nicholas, Cvetlična ulica 7, Sv. trojica v Slov. 
goricah, dijaško izkaznico, izdala Srednja elektro raču-
nalniška šola Maribor, št. 8836223. gnd-337993

Hribar Eva, Trg Rivoli 8, Kranj, študentsko izka-
znico, št. 27121007, izdala Fakulteta za metematiko in 
fiziko. gnn-338008

Preklici

KEMIS d.o.o., Pot na Tojnice 42, Vrhnika, osnovno 
licenco, št. GE007081/04076. gno-338007

Kokol Gašper, Prvomajska ul. 6, Slovenska Bistrica, 
dijaško izkaznico, izdala SERŠ Maribor, št. 8835527. 
gnj-338012

Kovačič Sašo, Angele Vode 3, Ljub ljana, odločbo 
o izbrisu čolna z označbo IZ-1078, št. 3734-106/2012/34, 
izdala URSP izpostava Izola leta 2012 na ime Debevc 
Andrej, Maleševa 30, 1000 Ljub ljana. gnx-337998

Kustec Kristjan, Dolnja Bistrica 87, Črenšovci, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500039109000, izdal 
Cetis Celje d.d. gnf-338016

Lindič Klemen, Čopova 19, Lesce, odločbo o iz-
brisu IZ-1319, št. 3734-106/2012/36, izdajatelj Uprava 
RS za pomorstvo, izpostava Izola, leto izdaje 2012. 
gne-338017

PETER UKMAR S.P., Duplje 41B, Vipava, potrdilo 
za voznika, št. 014529/RB11-2-58/2017, izdano na ime 
Murgić Alija, veljavnost od 9. 1. 2017 do 28. 2. 2017, 
izdajatelj OZS. gnr-338004

PETER UKMAR S.P., Duplje 41B, Vipava, potrdilo 
za voznika, št. 014529/RGD11-4-850/2017, izdano na 
ime Mahmutović Rezudin, veljavnost od 1. 3. 2017 do 
3. 3. 2017, izdajatelj OZS. gnq-338005

PETER UKMAR S.P., Duplje 41B, Vipava, potrdilo 
za voznika, št. 014529/RB11-2-5362/2016, izdano na 
ime Mahmutović Rezudin, veljavnost od 19. 12. 2016 
do 28. 2. 2017, izdajatelj OZS. gnp-338006

PETRANS d.o.o., Jurčkova cesta 234, Ljub ljana, 
izvod licence, št. GE007667/02909/007, za tovorno vo-
zilo, registrska št. LJ CH 185, veljavno do 8. 10. 2020. 
gnb-337995

Plauštajner Petja, Miklošičeva 4, Ljub ljana, službe-
no izkaznico, št. 3860-779589, izdala Odvetniška zbor-
nica Slovenije. gnc-337994

Prajnc Šarler Minka, Žaucerjeva 18, Ljub ljana, izka-
znico nepremičninskega posrednika, št. 00738, izdaja-
telj Ministrstvo za okolje in prostor. gnl-338010

REJA TRANSPORT d.o.o., Istrska ulica 36, Kozina, 
štampiljko pravokotne oblike z besedilom Reja transport 
d.o.o. Istrska ulica 36, 6240 Kozina, Slovenija, ID za DV: 
SI24480088 in številko 13. gny-337997

ROMAN KUŽNIK S.P., Breg pri Kočev-
ju 3A, Stara Cerkev, potrdilo za voznika, 
št. 010978/SŠD26-2-1420/2016, izdano na ime Miodrag 
Đukić. gnm-338009

Rutar Enej, Cesta 24. junija 80, Ljub ljana, dijaško 
izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnk-338011

Širec Matej, Medvedce 3a, Majšperk, izkaznico ne-
premičninskega posrednika, št. 0198501955, izdajatelj 
Ministrstvo za okolje in prostor. gnh-338014

TGP ŽNIDARŠIČ, d.o.o., Šmarje, Jurčičeva 
cesta 15, Šmarje-SAP, dovolilnico za Hrvaško – tretje 
države št. 0000183, dovolilnico za Makedonijo – tretje 
države št. 0003121, izdala GZS, leta 2017. gnf-337991
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