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Javni razpisi
Št. 1108-3/2016-90

Ob-3170/17
Sprememba

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski
sklad Republike Slovenije v okviru »Javnega razpisa
za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje
praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih
programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma
študijskem letu 2015/2016«, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 50/17, z dne 15. 9. 2017, objavlja naslednje
spremembe:
– 1. točka javnega razpisa se spremeni v delu, ki
se nanaša na ime neposredne potrditve operacije, pri
čemer se v drugem odstavku letnica 2018 nadomesti
z letnico 2017. Drugi odstavek 1. točke javnega razpisa
se tako pravilno glasi:
»Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po
izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016 (v nadaljevanju: javni razpis) je sestavni del neposredne potrditve
operacije – programa Povezava sistema poklicnega in
strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela v letih
2016–2017, ki jo izvaja sklad.«
– 4. točka javnega razpisa se spremeni v delu, ki se
nanaša na vrednost razpoložljivih sredstev, in se tako
pravilno glasi:
»Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za
javni razpis znaša do 4.608.285,60 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih v proračunskem letu 2017 naslednja:
– za proračunsko leto 2017: 4.608.285,60 EUR,
od tega:
– za KRVS 2.903.219,93 EUR, od tega:
– 2.322.575,94 EUR s PP 160176 –
PN10.2-Poklicno
izobraževanje
in
usposabljanje-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 580.643,99 EUR s PP 160177 –
PN10.2-Poklicno
izobraževanje
in
usposabljanje-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za KRZS 1.705.065,67 EUR, od tega:
– 1.364.052,54 EUR s PP 160178 –
PN10.2-Poklicno
izobraževanje
in
usposabljanje-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 341.013,13 EUR s PP 160179 –
PN10.2-Poklicno
izobraževanje
in
usposabljanje-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).«
Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski
in preživninski sklad Republike Slovenije

Ob-3166/17
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova 60, 1000 Ljubljana, objavlja
spremembo javnega razpisa
za financiranje izvajanja celovitih podpornih
storitev za potencialne podjetnike in podjetja
v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje
od 2018 do 2022 – spot regije 2018–2022,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 54 z dne 29. 9.
2017.
V Javnem razpisu za financiranje izvajanja celovitih
podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja
v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018
do 2022 – spot regije 2018–2022 se:
– v prvem odstavku 24. točke javnega razpisa
»Razpoložljivost razpisne dokumentacije« spremeni povezava na spletno stran agencije, in sicer se po novem
pravilno glasi:
»http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila«
– v prvem odstavku 25. točke javnega razpisa »Dodatne informacije« spremeni elektronski naslov, na katerega lahko vlagatelji posredujejo pisna zaprosila agenciji, in sicer tako, da se pravilno glasi:
»SPOTregije@spiritslovenia.si«.
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Št. 5107-2/2017/7

Ob-3142/17

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS,
št. 80/16 in 33/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08 in 3/13), Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06) ter skladno z Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (ReMRSHP) (Uradni
list RS, št. 54/17), Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1001 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov
v obdobju od 2018 do 2020
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Prešernova cesta 25, 1001 Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo).
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Minister za zunanje zadeve je imenoval komisijo za
vodenje postopka javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: komisija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje triletnih
razvojnih projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: MRS), ki jih
izvajajo nevladne organizacije (v nadaljnjem besedilu:
NVO), registrirane v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem
besedilu: RS).
Cilj MRS je prispevati k odpravi revščine in zmanjšanju neenakosti ter pospeševanju trajnostnega razvoja
na družbenem, gospodarskem in okoljskem področju
v partnerskih državah. RS z MRS prispeva k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzema soodgovornost za odpravo revščine in uresničevanje trajnostnega razvoja.
Prijavitelji pri prijavi projektov upoštevajo: pristop,
ki temelji na spoštovanju človekovih pravic in enakosti
spolov, učinkovitost razvojnega sodelovanja, skladnost
politik za razvoj, lastništvo držav nad lastnim razvojem in
partnerstvo za trajnostni razvoj. Projekti morajo biti trajnostno naravnani in morajo izhajati iz potreb partnerskih
držav ter upoštevati njihovo absorpcijsko sposobnost.
Prijavitelji naj pri načrtovanju, izvajanju in spremljanju
projektov v največji meri prispevajo k zaščiti in varovanju okolja.
V izvajanje projektov morajo biti na primeren in
učinkovit način vključeni lokalni partnerji. V vsak projekt,
ki se izvaja v Podsaharski ali Severni Afriki, mora prijavitelj vključiti najmanj 1 lokalno partnersko organizacijo.
Prijavitelj lahko v izvajanje projekta pri sklopu
A vključi tudi partnerja iz zasebnega ali javnega sektorja. Prispevek partnerja je lahko v materialni, finančni ali
storitveni obliki in mora predstavljati vsaj 5 odstotkov od
višine financiranja ministrstva. V tem primeru bo prijavitelj pri ocenjevanju dobil dodatne točke.
Predmet javnega razpisa je razdeljen na 4 sklope:
Sklop A: Boj proti podnebnim spremembam in trajnostno upravljanje z energetskimi in naravnimi viri
Razpisuje se do 1 projekt, ki se bo izvajal v Podsaharski Afriki, v eni od najmanj razvitih držav1.
Izhodišča:
Prispevati k trajnostnemu upravljanju energetskih in
naravnih virov. Treba je skrbno ravnati z naravnimi viri in
aktivnosti usmeriti v zaščito okolja. Dostop do naravnih
virov je osnova za doseganje osnovnih človekovih potreb.
Prispevek k trajnostnemu upravljanju vodnih virov vodi
v miroljuben razvoj, kar se odraža v zaščiti količine in kakovosti vodnih virov. Prispevati k trajnostnemu in večnamenskemu gospodarjenju z gozdovi, ki prinaša številne
pozitivne učinke za gozd, eko-sistem in samo družbo. Nezakonita sečnja in z njo povezana trgovina imata številne
negativne učinke na ekološkem in družbenem področju.
Povečati odpornost, prehransko varnost, trajnostno oskrbo s hrano in samozadostnost s prilagajanjem podnebnim
spremembam in uporabo lokalnih rešitev.
Predlagane aktivnosti:
– ohranjanje naravnega okolja; ciljna skupina: lokalne skupnosti;
– trajnostna raba naravnih virov; ciljna skupina: lokalne skupnosti;
– trajnostno upravljanje vodnih virov za zaščito količine in kakovosti vodnih virov; ciljna skupina: lokalne
skupnosti;
1
Seznam OECD DAC LDC: https://www.
oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20
of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf
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– trajnostno in večnamensko upravljanje gozdov
ter zmanjšanje nezakonite sečnje in z njo povezane
trgovine z lesom in lesnimi proizvodi; ciljna skupina:
lokalne skupnosti;
– izobraževanje in ozaveščanje o varovanju okolja s poudarkom na trajnostnem upravljanju energetskih in naravnih virov; ciljna skupina: učenci osnovnih
in srednjih šol, lokalne skupnosti, splošna javnost;
– skrb za ohranjanje vodnih virov na območjih, ki
jim grozi pomanjkanje vode zaradi podnebnih sprememb; ciljna skupina: lokalne skupnosti;
– spodbujanje poljščin, odpornih na suše, ter izgradnja namakalnih sistemov za soočanje s podnebnimi spremembami; ciljna skupina: lokalne skupnosti;
– ipd.
Uresničitev podciljev trajnostnega razvoja oziroma usmeritve za opredelitev specifičnega cilja projekta:
Podcilj 6.3: Do leta 2030 izboljšati kakovost vode
z zmanjšanjem onesnaževanja, preprečevanjem odmetavanja odpadkov ter omejitvijo izpustov nevarnih
kemikalij in drugih snovi, prepolovitvijo deleža neprečiščenih odpadnih voda ter precejšnjim povečanjem
recikliranja in varne ponovne uporabe v svetu.
Podcilj 6.4: Do leta 2030 doseči precej bolj gospodarno rabo vode v vseh panogah in zagotoviti
trajnostni odjem in oskrbo z vodo kot odgovor na pomanjkanje vode ter občutno zmanjšati število ljudi, ki
trpijo zaradi tega
Podcilj 6.5: Do leta 2030 uvesti celovito gospodarjenje z vodnimi viri na vseh ravneh, tudi s čezmejnim sodelovanjem, kadar je to primerno.
Podcilj 6.6: Do leta 2020 zavarovati in obnoviti
ekosisteme, povezane z vodo, tudi gorska območja,
gozdove, mokrišča, reke, vodonosnike in jezera.
Podcilj 6.a: Do leta 2030 okrepiti mednarodno
sodelovanje in podporo krepitvi zmogljivosti v državah
v razvoju pri dejavnostih in programih v zvezi z vodo
in sanitarno ureditvijo, vključno z zbiranjem padavinske vode, razsoljevanjem, gospodarno rabo, čiščenjem odpadne vode, recikliranjem in tehnologijami za
ponovno uporabo.
Podcilj 7.1: Do leta 2030 vsem zagotoviti dostop
do zanesljive in sodobne oskrbe z energijo po sprejemljivih cenah.
Podcilj 7.2: Do leta 2030 občutno povečati delež
obnovljivih virov energije med energetskimi viri.
Podcilj 7.a: Do leta 2030 okrepiti mednarodno
sodelovanje ter tako olajšati dostopnost raziskav na
področju čiste energije in čiste energetske tehnologije, vključno z obnovljivimi viri energije, energetsko
učinkovitostjo ter naprednimi in čistejšimi tehnologijami fosilnih goriv, ter spodbujati naložbe v energetsko
infrastrukturo.
Podcilj 7.b: Do leta 2030 razširiti infrastrukturo
in posodobiti tehnologijo za sodobno in trajnostno
splošno oskrbo z energijo v državah v razvoju, zlasti
najmanj razvitih državah, malih otoških državah v razvoju in neobalnih državah v razvoju, ob upoštevanju
njihovih programov podpore.
Podcilj 12.2: Do leta 2030 doseči trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri in njihovo učinkovito rabo.
Podcilj 13.3: Izboljšati izobraževanje, ozaveščanje ter človeške in institucionalne zmogljivosti za blaženje podnebnih sprememb, prilagajanje, omejevanje
posledic in zgodnje opozarjanje.
Podcilj 13.b: Spodbujati mehanizme za povečanje zmogljivosti za učinkovito načrtovanje in upravlja-
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nje v povezavi s podnebnimi spremembami v najmanj
razvitih državah in malih otoških državah v razvoju,
tudi s poudarkom na ženskah, mladih ter lokalnih in
zapostavljenih skupnostih.
Podcilj 15.2: Do leta 2020 spodbuditi trajnostno
gospodarjenje z vsemi vrstami gozdov, ustaviti krčenje gozdov, obnoviti degradirane gozdove ter bistveno
povečati pogozdovanje in obnovo gozdov na svetovni
ravni.
Prijavitelj mora prijaviti projekt, ki vsebinsko zasleduje 1 od navedenih podciljev trajnostnega razvoja.
Obvezno: Del projekta je neodvisna evalvacija
projekta s strani zunanjega evalvatorja. Prijavitelj bo
sam izbral zunanjega evalvatorja, ki mora biti pravni
subjekt, ki je nepovezan s prijaviteljem in mora izkazati referenco s področja evalvacije projektov. Zunanji
evalvator mora upoštevati standarde Odbora OECD
za razvojno pomoč, evalvacijsko politiko in evalvacijske smernice MRS RS2. Obvezna evalvacijska vprašanja bo ministrstvo posredovalo izbranemu izvajalcu
najpozneje v začetku leta 2020. Kazalci za pripravo
odgovorov na evalvacijska vprašanja bodo izhajali iz
Strategije mednarodnega razvojnega sodelovanja in
humanitarne pomoči in drugih strateških dokumentov.
Evalvacija ni rezultat projekta, ampak ena od aktivnosti za katero se predvidi do 2 meseca, in mora biti
izvedena po zaključku projektnih aktivnosti, najkasneje
do 15. oktobra 2020. Prijavitelj mora v finančnem načrtu
projekta načrtovati strošek zunanje evalvacije (produkcijski strošek) v višini do 5 odstotkov celotne vrednosti
projekta. Upravičenost stroška evalvacije je predmet
kvalitativne presoje ministrstva. Če izvajalec ne bo upošteval evalvacijskih smernic MRS RS ali če bo strošek
evalvacije presegal dogovorjeni delež, lahko ministrstvo
zavrne povračilo stroškov.
Sklop B: Enakost spolov in krepitev moči žensk
Razpisuje se do 1 projekt, ki se bo izvajal v Podsaharski Afriki, v eni od najmanj razvitih držav3.
Izhodišča:
Krepitev moči žensk in deklic je izjemno pomembna za Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030. S prizadevanji za enakost spolov in polnim uresničevanjem
potenciala žensk in deklic bo možno v celoti uresničiti
cilje trajnostnega razvoja. Slovenija se v okviru prednostnih vsebinskih področij MRS osredotoča tudi na enake
možnosti, obenem pa je enakost spolov oziroma vključevanje vidika spola presečna tema slovenskega MRS.
V okviru vsebinskega prednostnega področja krepitve
enakih možnosti žensk in moških v partnerskih državah
Slovenija deluje na naslednjih področjih: 1. ekonomska
krepitev moči ter ekonomske in socialne pravice žensk,
2. procesi odločanja, 3. spolno in reproduktivno zdravje
in pravice ter 4. preprečevanje nasilja nad ženskami in
deklicami.
S projektom želimo prispevati k izboljšanju življenjskih razmer žensk in deklic, vključno z zagotavljanjem dostopa do izobraževanja ter krepitvijo njihovega
znanja in veščin. Želimo spodbujati večjo ekonomsko
neodvisnost žensk, večje možnosti zaposlitve in ve-

2
Evalvacijska politika in evalvacijske smernice:
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/mednarodno_razvojno_sodelovanje/evalvacije_mednarodnega_razvojnega_sodelovanja/
3
Seznam
OECD
DAC
LDC:
http://www.
oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20
of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf
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čji dostop do procesov odločanja. Prispevati želimo
k spoštovanju ekonomskih in socialnih pravic žensk
in deklic ter njihovih spolnih in reproduktivnih pravic in
k zmanjševanju nasilja nad njimi. Pri tem želimo upoštevati dodano vrednost, ki jo projekt lahko prispeva
obstoječim aktivnostim na lokalni ravni, s posebnim
poudarkom na ozaveščanju lokalne skupnosti (lokalne
oblasti, civilna družba, lokalno prebivalstvo) in izgradnji
njenih zmogljivosti.
Zahtevane aktivnosti:
– opismenjevanje in izobraževanje ter učenje praktičnih veščin in znanj žensk in deklic, ki jim omogočijo
izvajanje pridobitne dejavnosti; ciljna skupina: ženske
in deklice;
– spodbujanje sodelovanja žensk v procesih odločanja na lokalni ravni in sodelovanja organizacij, ki
delujejo na področju krepitve moči žensk ter prispevajo
k enakosti spolov, kot enakovrednih deležnikov v političnih in zakonodajnih procesih na vseh ravneh; ciljna
skupina: ženske, lokalne organizacije;
– izobraževanje žensk in deklic o njihovih pravicah, še posebej o spolnih in reproduktivnih pravicah
in zdravju; podpora izboljšanju dostopa do spolnega in
reproduktivnega zdravja za vse; ciljna skupina: ženske
in deklice, moški in dečki;
– preprečevanje in obravnava nasilja nad ženskami
in deklicami, vključno z ozaveščanjem in izobraževanjem žensk, moških in mladih o vprašanjih tovrstnega nasilja, družbenih stereotipih glede družbenih vlog
s ciljem spreminjanja vzorcev obnašanja in delovanja,
stereotipov in družbenih norm ter zagotavljanje podpore
žrtvam nasilja; ciljna skupina: ženske in deklice, moški
in dečki, lokalne organizacije.
Uresničitev podcilja trajnostnega razvoja oziroma
usmeritve za opredelitev specifičnega cilja projekta:
Podcilj 3.7: Do leta 2030 vsem omogočiti dostop do
zdravstvene oskrbe na področju spolnega in reproduktivnega zdravja, tudi za načrtovanje družine, ozaveščanje in izobraževanje, ter vključiti reproduktivno zdravje
v nacionalne strategije in programe.
Podcilj 4.5: Do leta 2030 odpraviti razlike med
spoloma v izobraževanju ter omogočiti enakopraven
dostop do vseh ravni izobraževanja in strokovnega
usposabljanja za zapostavljene skupine, med njimi invalide, domorodna ljudstva in otroke, ki živijo v težkih
razmerah.
Podcilj 5.1: Povsod odpraviti vse oblike diskriminacije žensk in deklic.
Podcilj 5.2: Izkoreniniti vse oblike nasilja nad ženskami in deklicami v javnem in zasebnem življenju, med
njimi trgovino z ljudmi in druge vrste izkoriščanja, tudi
spolno izkoriščanje.
Podcilj 5.5: Zagotoviti celovito in dejansko vključenost žensk ter enake možnosti na vseh ravneh odločanja v politiki, gospodarstvu in javnem življenju.
Prijavitelj mora prijaviti projekt, ki vsebinsko zasleduje 1 od navedenih podciljev trajnostnega razvoja.
Izbrati mora eno zahtevano aktivnost z upoštevanjem
navedenih ciljnih skupin.
Dodatno mora prijavitelj v projekt vključiti tudi aktivnosti za izgradnjo zmogljivosti lokalnih organizacij
z namenom spodbujanja enakih možnosti in krepitve
moči žensk na področju izbrane zahtevane aktivnosti in
v finančnem načrtu to finančno ovrednotiti.
Obvezno: Del projekta je neodvisna evalvacija projekta s strani zunanjega evalvatorja. Prijavitelj bo sam
izbral zunanjega evalvatorja, ki mora biti pravni subjekt,
ki je nepovezan s prijaviteljem in mora izkazati referenco
s področja evalvacije projektov. Zunanji evalvator mora
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upoštevati standarde Odbora OECD za razvojno pomoč,
evalvacijsko politiko in evalvacijske smernice MRS RS4.
Obvezna evalvacijska vprašanja bo ministrstvo posredovalo izbranemu izvajalcu najpozneje v začetku leta
2020. Kazalci za pripravo odgovorov na evalvacijska
vprašanja bodo izhajali iz Strategije MRSHP in drugih
strateških dokumentov.
Evalvacija ni rezultat projekta, ampak ena od aktivnosti za katero se predvidi do 2 meseca, in mora biti
izvedena po zaključku projektnih aktivnosti, najkasneje
do 15. oktobra 2020. Prijavitelj mora v finančnem načrtu
projekta načrtovati strošek zunanje evalvacije (produkcijski strošek) v višini do 5 odstotkov celotne vrednosti
projekta. Upravičenost stroška evalvacije je predmet
kvalitativne presoje ministrstva. Če izvajalec ne bo upošteval evalvacijskih smernic MRS RS ali če bo strošek
evalvacije presegal dogovorjeni delež, lahko ministrstvo
zavrne povračilo stroškov.
Sklop C: Izobraževanje otrok o njihovih pravicah
z uporabo gradiva naše pravice
Razpisuje se do 1 projekt v eni od držav Severne
Afrike (Alžirija, Tunizija ali Egipt).
Izhodišča:
Poučiti otroke o njihovih pravicah in medsebojnem
spoštovanju z obvezno uporabo gradiva Naše pravice5.
V izobraževanje se vključi čim več otrok iz posebej
ranljivih skupin. Poleg tega o otrokovih pravicah poučiti
njihove starše ali skrbnike ter učitelje in druge strokovne
delavce v izobraževalnem sistemu.
Zahtevane aktivnosti:
– izobraževanje, učenje in ozaveščanje otrok o človekovih pravicah in medsebojnem spoštovanju z uporabo gradiva Naše pravice; ciljna skupina: otroci, zlasti
tisti iz ranljivih skupin (etničnih ali verskih manjšin, beguncev, migrantov, iz drugih socialno šibkih okolij ipd.);
s posebnim poudarkom na enakovredni udeležbi deklic
in dečkov;
– izgradnja zmogljivosti in krepitev izobraževanja
o pravicah otrok s posebnim poudarkom na ozaveščanju; ciljna skupina: predstavniki lokalnih organizacij, ki
bodo izvajali usposabljanje za pedagoške delavce (train
the trainers) in pedagoški delavci, ki bodo izvajali izobraževanje za otroke;
– ozaveščanje staršev in ostalih pedagoških delavcev o otrokovih pravicah; ciljna skupina: starši ali
skrbniki ter učitelji in drugi strokovni delavci v izobraževalnem sistemu.
Uresničitev podcilja trajnostnega razvoja oziroma
usmeritve za opredelitev specifičnega cilja projekta:
Podcilj 4.7: Do leta 2030 poskrbeti, da bodo vsi
učenci pridobili znanje in spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, tudi z izobraževanjem
o trajnostnem razvoju in trajnostnem načinu življenja,
človekovih pravicah, enakosti spolov, spodbujanju kulture miru in nenasilja, državljanstvu sveta ter spoštovanju
kulturne raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu
razvoju
Prijavitelj mora prijaviti projekt, ki vsebinsko zasleduje navedeni podcilj trajnostnega razvoja. Izbrati mora
vse zahtevane aktivnosti z upoštevanjem navedenih
4
Evalvacijska politika in evalvacijske smernice:
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/mednarodno_razvojno_sodelovanje/evalvacije_mednarodnega_razvojnega_sodelovanja/
5
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/clovekove_pravice_v_slovenski_zunanji_politiki/projekt_nase_pravice/
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ciljnih skupin in izbrati vsebinsko kodo 15160 Človekove pravice.
Sklop D: Ozaveščanje javnosti, globalno učenje,
zagovorništvo
Razpisuje se do 1 projekt v Republiki Sloveniji.
Izhodišča:
Projekt vključuje tri vsebinska področja: ozaveščanje javnosti, globalno učenje in zagovorništvo.
Ozaveščanje javnosti je pomemben del razvojne
politike, ki soustvarja razmere za njeno učinkovitost,
zato je del uradne razvojne pomoči namenjen seznanjanju in ozaveščanju slovenske javnosti o pomenu, ciljih in
dosežkih na področju MRS.
Globalno učenje ima pomembno vlogo pri odpravi
revščine in uresničevanju trajnostnega razvoja ter prispeva k razumevanju svetovnega dogajanja, njegovih
vzrokov in posledic ter povezanosti lokalne in svetovne
razsežnosti.
S pomočjo zagovorniških aktivnosti NVO ministrstvo uspešneje načrtuje in izvaja razvojno sodelovanje
in humanitarno pomoč. Informacije, ki jih NVO pridobijo
v stiku s civilno družbo in lokalnimi organizacijami v partnerskih državah, prispevajo k zagovorništvu interesov
civilne družbe. Hkrati imajo NVO tudi pomembno vlogo
zagovornika javnega interesa.
Zahtevane aktivnosti:
– izdelava časopisa, ki se nanaša na dosežke in
pozitivne zgodbe slovenskega MRS, in izvedba dogodka, z informiranjem javnosti preko družbenih omrežij
in drugih medijev, preko katerega bo dosežena ciljna
javnost; primer dobre prakse je na spletni strani ministrstva6; najmanj 10.000 izvodov (4 strani, format A4) na
leto (enkrat letno) v vsaj 10 statističnih regijah Slovenije;
ciljna javnost: širša javnost;
– priprava gradiv za izobraževanje o 17 ciljih trajnostnega razvoja s poudarkom na globalni dimenziji in
razumevanju soodvisnosti ter povezanosti v svetu; ciljna
javnost: osebe, ki se ukvarjajo s formalnim ali neformalnim izobraževanjem;
– izvedba usposabljanja, izobraževanja, delavnic:
a.) sodelovanje na Kulturnem bazarju: vsaj 1 delavnica in sodelovanje v vsaj 1 tematski razpravi na leto;
b.) usposabljanje mentorjev za natečaj Evropa
v šoli: vsaj 1 usposabljanje na leto.
ciljna javnost: osebe, ki se ukvarjajo s formalnim ali
neformalnim izobraževanjem;
– koordinacija in priprava skupnih stališč NVO glede pomembnejših dogodkov in priprave strateških dokumentov ministrstva: okvirno 5 odzivov na leto na poziv
ministrstva.
Prijavitelj mora prijaviti projekt, ki vključuje vse zahtevane aktivnosti in izbrati vsebinsko kodo 99820 Spodbujanje ozaveščanja o razvoju. Ima pa možnost, da po lastni
presoji vključi tudi druge aktivnosti in izbere vsebinsko
kodo 99820 Spodbujanje ozaveščanja o razvoju. Vsebina
časopisov, gradiv, vsebina sodelovanja v okviru Kulturnega bazarja in natečaja Evropa v šoli ter javne objave
morajo biti predhodno usklajene z ministrstvom. Gradivo
za izobraževanje o 17 ciljih trajnostnega razvoja morajo
biti usklajeno z ministrstvom pristojnim za izobraževanje.
3. Okvirna višina finančnih sredstev in število razpisanih projektov
Ministrstvo za financiranje 2 razvojnih projektov
v Podsaharska Afriki, 1 razvojnega projekta v Severni
6
Primer dobre prakse na področju ozaveščanja javnosti: http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/elr15/najboljse_novice_iz_sveta/
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Afriki ter 1 projekta v Republiki Sloveniji v obdobju od
2018 do 2020 namenja do 545.000 EUR po naslednjih
sklopih:
Sklop A: Projekt »Boj proti podnebnim spremembam in trajnostno upravljanje z energetskimi in naravnimi viri« v Podsaharski Afriki v eni najmanj razvitih držav
v skupni vrednosti do 200.000 EUR, in sicer v letu 2018
do 60.000 EUR, v 2019 do 80.000 EUR in v 2019 do
60.000 EUR.
Sklop B: Projekt »Enakost spolov in krepitev moči
žensk« v Podsaharski Afriki v eni najmanj razvitih držav
v skupni vrednosti do 200.000 EUR, in sicer v letu 2018
do 60.000 EUR, v 2019 do 80.000 EUR in v 2020 do
60.000 EUR.
Sklop C: Projekt »Izobraževanje otrok o njihovih
pravicah z uporabo gradiva Naše pravice« v Severni
Afriki (Alžirija, Tunizija ali Egipt) v skupni vrednosti do
45.000 EUR, in sicer v letu 2018 do 15.000 EUR, v 2019
do 15.000 EUR in v 2020 do 15.000 EUR.
Sklop D: Projekt »Ozaveščanje javnosti, globalno
učenje, zagovorništvo« v Republiki Sloveniji v skupni
vrednosti do 100.000 EUR, in sicer v letu 2018 do
30.000 EUR, v 2019 do 35.000 EUR in v 2020 do
35.000 EUR.
Obdobje izvajanja projektov je od 1. januarja 2018
do 15. oktobra 2020. Zadnji dan za predložitev končnega poročila skupaj z zahtevkom za izplačilo je 30. oktober 2020.7
Ministrstvo lahko projekt izbranega izvajalca financira v manjšem znesku od predvidenega v zgornjem
odstavku, če izvajalec sam zaprosi za nižji znesek.
Ob upoštevanju določil iz 6. poglavja tega razpisa
(Merila za ocenjevanje) lahko komisija predlaga ministru za zunanje zadeve ali osebi, ki jo ta pooblasti,
prerazporeditev razpisanih sredstev iz sklopa A v sklop
B ali obratno, če v posameznem sklopu noben projekt
ne doseže praga 75 odstotkov vseh točk ali ni prijavljen
noben projekt za posamezni sklop. Višina sredstev za
financiranje posameznega projekta ostane enaka, kakor
je navedeno v tem poglavju.
Če na sklop C in D ni prijavljen noben projekt ali
noben prijavljen projekt ne doseže praga 75 odstotkov
vseh točk, ministrstvo razpisanih sredstev ne razporedi
v druge sklope.
Posamezni prijavitelj lahko prijavi največ 2 projekta
v okviru tega javnega razpisa, in sicer 1 v sklopu A, B ali
C in 1 v sklopu D.
Prijavitelj za vsak projekt pripravi ločeno vlogo
v skladu z navodilom iz te razpisne dokumentacije. Vsaka vloga se pošlje posebej v ločeni ovojnici. Dokumentacije, ki jo prijavitelj pošlje naknadno po oddaji vloge ali
zunaj poziva k dopolnitvi, komisija ne bo upoštevala in
bo vrnjena prijavitelju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da ta javni razpis
kadarkoli v celoti ali delno prekliče.
4. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo NVO, registrirane
v RS. V tem razpisu se za NVO šteje organizacija civilne
družbe, ki ima status pravne osebe, in jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega
prava ter je ustanovljena in deluje po načelu svobodne
odločitve, načelu prostovoljnosti, nepridobitnosti, je neodvisna, zlasti od vlade in drugih organov oblasti, političnih strank in gospodarskih družb. Namen delovanja
mora presegati interese članstva in mora biti splošno
koristen ali dobrodelen. NVO so ustanovljene na pod7
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lagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah ali Zakona
o zavodih (samo zasebni zavodi) ali so humanitarne
organizacije, ki imajo sedež v RS in so vpisane v razvid
v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah, ali so
verske skupnosti in njihovi sestavni deli, ki jim je Urad
Vlade RS za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni
osebnosti.
5. Obvezne sestavine in oblika vloge
Prijavitelji dokazujejo izpolnitev predpisanih pogojev za prijavo na ta javni razpis s predložitvijo ustreznih
obrazcev in dokazil v skladu z navodili iz te razpisne
dokumentacije.
Komisija lahko od prijavitelja zahteva dodatna pojasnila in obrazložitev glede izpolnjevanja pogojev.
Vloga se šteje za formalno popolno, če vsebuje
v celoti izpolnjene obrazce in dokazila:
1. Vsebinski načrt projekta (obrazec št. 1)
2. Finančni načrt projekta (obrazec št. 2)
3. Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri
prijavitelju (obrazec št. 3)
4. Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in potrditev verodostojnosti navedenih podatkov (obrazec št. 4)
5. Delovni prevod (obrazec št. 5)
Obrazci in izjave morajo biti v celoti izpolnjeni v slovenskem jeziku. Izjema so navedbe imen, krajev in drugih lastnih imen. Priloge k vlogi so lahko v tujem jeziku,
pri čemer velja, da je za priloge, ki niso v angleškem in
francoskem jeziku, treba priložiti delovni prevod dokumenta.
Način in oblikovne značilnosti predložitve vloge
Prijavitelj odda vlogo v 1 originalnem izvodu. Zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja mora vse obrazce in izjave podpisati (lastnoročno
ali s certificiranim elektronskim podpisom8) in opremiti
z uradnim žigom prijavitelja.
Prijavitelj mora v projektni dokumentaciji uporabiti
pisavo Arial 10 z enojnim razmikom med vrsticami in
upoštevati zahtevo po omejitvi števila znakov (vključno
s presledki), kjer je to določeno.
Obrazci in izjave morajo biti v celoti izpolnjeni v slovenskem jeziku. Izjema so navedbe imen, krajev in drugih lastnih imen.
Vloga ne sme biti vezana s spiralo ali kako drugače.
Poleg originalne vloge prijavitelj na ustreznem elektronskem nosilcu obvezno priloži skenirano celotno
originalno vlogo v obliki.pdf, ki jo sestavljajo:
– vsi obrazci in dokazila, navedeni v tem poglavju
v točkah 1–5;
– morebitno pooblastilo zakonitega zastopnika;
v pooblastilu zakonitega zastopnika prijavitelja za podpi8
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem
podpisu – ZEPEP (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in 46/14) v 3. točki 2. člena opredeljuje
elektronski podpis kot niz podatkov v elektronski obliki, ki je
vsebovan, dodan ali logično povezan z drugimi podatki ter
je namenjen preverjanju pristnosti teh podatkov in identifikaciji podpisnika. 4. točka navedenega člena določa, da je
varen elektronski podpis tak podpis, ki izpolnjuje naslednje
zahteve: da je povezan izključno s podpisnikom, da je iz njega mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika, da je ustvarjen
s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki so izključno
pod podpisnikovim nadzorom ter da je povezan s podatki,
na katere se nanaša, tako da je opazna vsaka poznejša
sprememba teh podatkov ali povezave z njimi. 15. člen določa, da je varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim
potrdilom, glede podatkov v elektronski obliki enakovreden
lastnoročnemu podpisu ter ima zato enako veljavnost in
dokazno vrednost.
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sovanje obrazcev, izjav in drugih priloženih dokumentov
mora biti navedeno:
(a) polno ime in naziv zakonitega zastopnika organizacije, ki pooblastilo daje;
(b) polno ime pooblaščene osebe in njen naziv /
funkcija v organizaciji;
(c) namen pooblastitve;
(d) obdobje, za katero se pooblastilo daje, če ima
pooblastilo omejeno časovno veljavnost.
Pooblastilo ne sme biti starejše od treh mesecev
od datuma oddaje vloge za javni razpis. Izjema so
trajna splošna pooblastila, ki jih da zakoniti zastopnik
organizacije.
Skenirana vloga mora biti enaka podpisanemu in
žigosanemu izvirniku, izjema je točka 13 v obrazcu št. 1,

pri kateri je dovoljeno, da so dokazila priložena le v elektronski obliki, tj. .doc (Word), .xls (Excel) itd. Prijavitelj
na elektronskem nosilcu priloži tudi obrazec št. 1 v obliki
.doc (Word) in obrazec št. 2 v obliki .xls (Excel).
Ustrezen elektronski nosilec je CD, DVD ali USB
ključ in se po končanem postopku javnega razpisa prijavitelju ne vrača.
6. Merila za ocenjevanje
Vloge ocenjuje komisija, ki jo je imenoval minister
za zunanje zadeve.
Komisija bo ocenjevala le vloge, ki bodo skladne
z razpisnimi pogoji, opredeljenimi v merilih za ocenjevanje
vlog pod točko »1. Skladnost projekta z osnovnimi razpisnimi pogoji«. Opredelitev posameznega merila je prijavitelju
lahko v pomoč pri pripravi projektnega predloga.

Število točk po posameznih kategorijah meril za ocenjevanje vlog
Merilo / sklop
A
B
C
D

Vsebinska zasnova
projekta
45
45
45
41

Cilji in načela MRS Reference in
promocija
15
8
15
8
15
8
15
6

Projekt se uvrsti med kandidate za financiranje
po tem javnem razpisu, če doseže vsaj 75 odstotkov
vseh točk. Končna ocena komisije je povprečno število
doseženih točk. Formula za izračun končne ocene je
seštevek točk 3 ocenjevalcev, ki se deli s številom 3.
Pri izračunu končne ocene se ne upošteva najnižje in
najvišje število točk 2 ocenjevalcev.
V sklopu A se razpisuje do 1 projekt v eni izmed
najmanj razvitih držav Podsaharske Afrike. Izbran bo tisti
projekt, ki bo na podlagi meril za ocenjevanje dobil največ
točk in bo dosegel prag 75 odstotkov vseh točk. Če v sklopu A ni prijavljen noben projekt ali noben projekt ne doseže praga 75 odstotkov vseh točk, se lahko med vsemi
projekti, ki dosegajo prag 75 odstotkov vseh točk, izbere
projekt iz sklopa B z naslednjim najvišjim številom točk.
V sklopu B se razpisuje do 1 projekt v eni izmed najmanj razvitih država Podsaharske Afrike. Izbran bo tisti
projekt, ki bo na podlagi meril za ocenjevanje dobil največ
točk in bo dosegel prag 75 odstotkov vseh točk. Če v sklopu B ni prijavljen noben projekt ali noben projekt ne doseže praga 75 odstotkov vseh točk, se lahko med vsemi
projekti, ki dosegajo prag 75 odstotkov vseh točk, izbere
projekt iz sklopa A z naslednjim najvišjim številom točk.
V sklopu C se razpisuje do 1 projekt v eni državi Severne Afrike (Alžirija, Tunizija ali Egipt). Če za
sklop C ni prijavljen noben projekt ali noben prijavljen
projekt ne doseže praga 75 odstotkov vseh točk, ob
upoštevanju določil iz 6. poglavja tega razpisa komisija predlaga ministru za zunanje zadeve ali osebi, ki jo
ta pooblasti, da se razpisana sredstva ne razporedijo
na druge sklope.
V sklopu D se razpisuje do 1 projekt, ki se bo izvajal
v RS. Če na sklop D ni prijavljen noben projekt ali noben
prijavljen projekt ne doseže praga 75 odstotkov vseh
točk, ob upoštevanju določil iz 6. poglavja tega razpisa
komisija predlaga ministru za zunanje zadeve ali osebi,
ki jo ta pooblasti, da se razpisana sredstva ne razporedijo na druge sklope.

Finančna zasnova
projekta
37
32
32
32

Najvišje število
točk
105
100
100
94

7. Rok za oddajo vloge, način predložitve in
opremljenost vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo prijavitelj odda
do 3. 11. 2017, s priporočeno pošiljko ali osebno na
naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Sektor za razvojno sodelovanje in humanitarno
pomoč, Prešernova cesta 25, 1001 Ljubljana. Prijavitelj
lahko odda vlogo osebno v glavni pisarni ministrstva,
objekt Mladika, vhod Šubičeva ulica 11, vsak delovni
dan od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro. Vloga,
poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če je poslana priporočeno zadnji dan roka (žig pošte ali drugega
pooblaščenega subjekta 3. 11. 2017). Vloga, ki ne bo
oddana pravočasno, bo prijavitelju vrnjena neodprta.
Vloga se odda v zaprti ovojnici, ki mora vsebovati
polni naslov prijavitelja in biti označena z napisom »Ne
odpiraj – vloga!« – »Javni razpis za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov v obdobju od 2018 do 2020«
št. 5107-2/2017/7, kot je razvidno iz obrazca št. 6.
8. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog je praviloma javno in bo potekalo
8. 11. 2017 ob 10. uri, v prostorih ministrstva na naslovu: Gregorčičeva 25a, 1001 Ljubljana. Komisija se lahko
odloči, da odpiranje vlog ne bo javno.
Pri odpiranju komisija ugotavlja pravočasnost in
popolnost vloge glede na to, ali so bili predloženi vsi
zahtevani dokumenti ter ali je bil način njihove predložitve pravilen in predpisan.
Pri vlogi s pomanjkljivo dokumentacijo komisija
v 8 delovnih dneh od odpiranja prijavitelja pisno pozove
k dopolnitvi. Vloga se dopolni le na poziv komisije in na
način, ki ga določi komisija. Rok dopolnitve določi komisija, vendar ne sme biti daljši od 15 dni.
9. Način odločanja in rok, v katerem bodo prijavitelji
obveščeni o izidu javnega razpisa
Zavrže se vloga:
– prijavitelja, ki ne izpolnjuje pogoja iz 4. poglavja;
– ki ni vložena v skladu s 5. in 7. poglavjem;
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– ki že ob prijavi na razpis nima priloženega obrazca št. 1 in obrazca št. 2, kakor je določeno v 5. poglavju;
– ki že ob prijavi na razpis nima obveznih sestavin
popolne vloge, ki so določene v 3., 4. in 5. točki 5. poglavja;
– ki je na poziv komisije prijavitelj ne dopolni v roku
za dopolnitev ali je ne dopolni pravilno.
Zavrne se vloga:
– za katero komisija ugotovi, da predlog projekta
ni skladen z razpisanim vsebinskim področjem iz 2. poglavja; komisija lahko tako vlogo izloči iz nadaljnjega
ocenjevanja;
– za katero komisija ugotovi, da se predlog projekta
ne izvaja v državah in na vsebinskih področjih iz 2. poglavja; komisija lahko tako vlogo izloči iz nadaljnjega
ocenjevanja;
– ki je komisija ne oceni z zadostnim številom točk.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog.
Minister za zunanje zadeve ali druga oseba po
njegovem pooblastilu o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom, zoper katerega je mogoča
pritožba. Prijavitelj vloži pritožbo na ministrstvu v 8 dneh
od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep odloči minister
za zunanje zadeve s sklepom v 15 dneh. Sklep, s katerim se odloči o pritožbi prijavitelja, je dokončen. Vložena
pritožba zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih
vlogah ne zadrži podpisa pogodb z izbranim izvajalcem.
Izid javnega razpisa je informacija javnega značaja
in se objavi na spletni strani ministrstva, na kateri je objavljena razpisna dokumentacija.
10. Sklenitev pogodb
Ministrstvo z izbranimi izvajalci sklene pogodbe
o (so)financiranju. Izbranim izvajalcem bo ministrstvo
posredovalo sklepe o izbiri in iz elektronskega naslova
razvoj.mzz@gov.si poziv za sklenitev pogodbe s predlaganim datumom podpisa. Izbrani izvajalec se mora na
poziv ministrstva odzvati v 8 dneh od prejema poziva,
v nasprotnem primeru se šteje, da je umaknil svojo
vlogo za pridobitev sredstev, s katero se je prijavil na
javni razpis.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da z izbranim izvajalcem pred podpisom pogodbe v projektni dokumentaciji odpravi morebitne manjše nepravilnosti ter pridobi dodatna pojasnila v zvezi z izvajanjem posameznih
aktivnosti, ki ne vplivajo na vsebino izbranega projekta
ali višino razpisanih sredstev. Izbrani izvajalec bo pred
podpisom pogodbe izpolnil matriko logičnega okvirja.
Osnutek pogodbe je del razpisne dokumentacije.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani ministrstva http://www.
mzz.gov.si/ v razdelku »Javni razpisi«. Dokumentacija
se lahko pridobi v tiskani obliki na naslovu Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana, vsak delavnik med 10. in
14. uro, s predhodnim naročilom po elektronski pošti
razvoj.mzz@gov.si.
12. Dodatna pojasnila: prijavitelj lahko v zvezi
s pripravo vloge zahteva dodatna pojasnila na elektronski naslov: razvoj.mzz@gov.si, in sicer najpozneje do
30. 10. 2017. Po tem datumu ministrstvo ne zagotavlja,
da bodo avtorji vprašanj prejeli odgovor do izteka roka
za oddajo vlog. Vprašanja se bodo skupaj z odgovori
objavljala na spletni strani ministrstva; podatek o avtorju
vprašanja ne bo objavljen.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-3171/17
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, objavlja
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javni razpis
Spodbude za zagon podjetij v problemskih
območjih z visoko brezposelnostjo
v letih 2018–2019 (P2R)
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem
skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede
cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbi (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12.
2013, str. 289) (v nadaljevanju: Uredba 1301/2013/EU),
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347
z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljevanju Uredba
1303/2013/EU),
– Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002
(UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1011/2014
z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih
informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo
informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi
za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi (UL L št. 286 z dne 30. 9. 2014, str. 1),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 215/2014
z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi
z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih
vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij
ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69
z dne 8. 3. 2014, str. 65), spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije
(EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi
(EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta
ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014
(UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 821/2014
z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz
programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za
operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/207 z dne
20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta
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in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt,
poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna
mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru ter metodologijo,
ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in
v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju
za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 38
z dne 13. 2. 2015, str. 1),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 480/2014
z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138
z dne 13. 5. 2014, str. 5),
– Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 522/2014
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi
s podrobnimi pravili o načelih za izbor in upravljanje
inovativnih ukrepov na področju trajnostnega urbanega
razvoja, ki jih podpira Evropski sklad za regionalni razvoj
(UL L št. 148 z dne 20. 5. 2014, str. 1),
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom EU Uredbe
Uredbe (EU) št. 1303/2013 o skupnih določbah,
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 –
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018
(DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in
33/17),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16 in 69/16 – popr.
in 15/17),
– Partnerskega sporazuma med Slovenijo in
Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014,
– Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI
2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016,
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadaljevanju:
Uredba 651/2014/EU),
– Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list
Evropske unije L 352/1),
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo –
ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15
in 27/17),
– Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike
Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04,
11/07, 43/08 in 71/09),
– Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada
Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2017, ki ga

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
je Vlada RS sprejela dne 13. 12. 2016, sklep Vlade RS
št. 47602-26/2016/3,
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08
in 8/10 – ZSKZ-B),
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (22. 4. 2015 veljavni z dne 29. 7. 2015),
– priglašene sheme državne pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme:
9. 5. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020),
– Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12),
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020,
št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016,
– Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalskega
organa med Javnim skladom Republike Slovenije za
podjetništvo in Ministrstvom za gospodarski razvoj in
tehnologijo, z dne 6. 5. 2016,
– pogodbe št.: C2130-17G410000 o izvajanju in financiranju javnega razpisa spodbude za zagon podjetij
v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018–2019 (P2R), sklenjene med Javnim skladom
Republike Slovenije za podjetništvo in Ministrstvom za
gospodarski razvoj in tehnologijo, z dne 11. 9. 2017 in
– odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi
Organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski
sklad, št. 3-1/1/ MGRT/0 za »Javni razpis za spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko
brezposelnostjo v letih 2018–2019 (P2R)«, z dne 5. 10.
2017.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa ter izvajalskega organa
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo) nastopa na področju kohezijske politike pri Javnem razpisu Spodbude za zagon podjetij v problemskih
območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018–2019
(P2R) (v nadaljevanju: javni razpis) v vlogi posredniškega organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo
javnega razpisa.
Izvajalec javnega razpisa, v vlogi izvajalskega organa ministrstva, je Javni sklad Republike Slovenije za
podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor (v
nadaljevanju: Sklad).
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija
izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«; specifičnega cilja: »Spodbujanje
nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih
(start-up) podjetij«.
2.1 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih z visoko
brezposelnostjo. S podporo se izboljša poslovanje in
izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja
stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter
izboljša lastna konkurenčnost na domačih oziroma tujih
trgih. Zasledujeta se razvoj podprtih podjetij in uspešen

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno
uspešne podjeme in ustvarjanje novih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji
proizvodov, procesov in storitev.
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020 (v nadaljevanju: operativni program) je prispevati k specifičnemu cilju prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja
novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«. V ta
namen se spremlja specifični kazalnik »povečanje indeksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«.
Cilji javnega razpisa so:
– zmanjšanje razvojnega zaostanka v problemskih
območjih z visoko brezposelnostjo,
– zagon novih podjetij,
– nova delovna mesta in zaposlovanje.
S cilji javnega razpisa bo zasledovan kazalnik učinka »število podjetij, ki prejmejo podporo.«
2.2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zagona
podjetij, priprave in lansiranja tržnih produktov na trg
novoustanovljenih podjetij, delujočih na problemskih področjih z visoko brezposelnostjo.
2.3 Regija izvajanja
Operacije (potrjeni projekti) se bodo izvajale v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, ki so geografsko locirana v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.
Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež.
Sedež mora biti vpisan v Poslovni register Slovenije /
Sodni register.
Sprememba kohezijske regije in problemskega območja izvajanja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju.
Vsak vlagatelj mora v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeliti, v katerem problemskem območju se bo
v celoti izvajala aktivnost.
Razdelitev slovenskih občin na Kohezijski regiji vzhodna oziroma zahodna Slovenija je razvidna iz:
www.stat.si/doc/reg/skte/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls.
3. Ciljne skupine/upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje
velika podjetja registrirana v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana
kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi. Na razpis se lahko prijavijo
tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu
o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11 in
90/14 – ZDU-1I), pri čemer je bila prva registracija pred
preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena od 24. 8.
2016 do 20. 10. 2017. Za opredelitev MSP in določitev
velikosti podjetja vlagatelji upoštevajo določila iz Priloge
1 Uredbe 651/2014/EU. Za povezane družbe se štejejo
tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev
fizičnih oseb z upoštevanjem določil Priloge I Uredbe
Komisije 651/2014/EU.
Vlagatelji (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci)
po tem javnem razpisu so podjetja, ki imajo sedež podjetja, kjer se bo izvajala tudi aktivnost operacije v celoti,
na enem izmed naslednjih problemskih območij z visoko
brezposelnostjo:
– območja občin Pomurske regije (Apače, Beltinci,
Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji
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Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci,
Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob
Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej) in občine Sveti Tomaž, Ormož in Središče ob Dravi,
– območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok,
Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika),
– območja občin Maribora s širšo okolico (Mestna
občina Maribor, Hoče - Slivnica, Kungota, Pesnica,
Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka
in Radlje ob Dravi),
– območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje,
in so bila registrirana od 24. 8. 2016 do 20. 10. 2017
(upošteva se datum registracije podjetja oziroma datum
priglasitve pri pristojnem organu, v primeru socialnega
podjetja pa datum registracije pred pridobitvijo statusa
socialnega podjetja).
Če je vlagatelj od ustanovitve podjetja do oddaje
vloge spremenil sedež podjetja, mora podati utemeljitev spremembe sedeža podjetja. Upravičenec mora po
prejemu sofinanciranja ohraniti sedež podjetja in izvajati
aktivnosti operacije na problemskem območju najmanj
do 31. 12. 2022.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vloga vlagatelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz
vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh
pogojev, se zavrne.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj
podpiše izjavo, s katero pod kazensko pravno in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in
sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem
javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za
kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v točki IV.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko Sklad zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo podpisala, sklep o izboru
operacije pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo Sklad odstopil od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer
bo upravičenec dolžan vrniti že prejeta sredstva skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila
sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
4.1 Splošni pogoji za vlagatelje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
– vlagatelj mora izpolnjevati pogoje za upravičenca,
ki so določeni v točki 3 javnega razpisa (glede velikosti
in pravne oblike oziroma vrste podjetja),
– vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih
obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan
oddaje vloge, pa vse do sklenitve pogodbe) iz naslova
pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni
pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim
izvršilnim naslovom,
– vlagatelj nima neporavnanih zapadlih finančnih
obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
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50 eurov ali več na dan oddaje vloge, pa vse do sklenitve pogodbe); šteje se, da vlagatelj, ki je gospodarski
subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz
delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne
oddaje vloge oziroma do sklenitve pogodbe,
– med vlagateljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih
pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih
pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo
5 let,
– dejanski lastnik(i) družbe v skladu z 19. členom
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja
terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i)
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma,
– vlagatelju v zadnjih 5 letih ni bila pravnomočno
izrečena globa za prekršek iz pete alineje prvega odstavka 23. člena Zakona o preprečevanju dela na črno
(Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – ZZSDT) zaradi nezakonite zaposlitve državljana tretje države,
– vlagatelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.,
27/16, 31/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C),
– vlagatelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17),
– glede vlagatelja ni podana prepoved poslovanja
v razmerju do Sklada v obsegu, kot izhaja iz 35. člena
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– vlagatelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti,
– vlagatelj za iste že povrnjene upravičene stroške
in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu,
ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna)
(prepoved dvojnega sofinanciranja),
– vlagatelj skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU
ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinancirane operacije se ne sme nanašati na
sledeče izključene sektorje:
– ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter
razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov,
v primerih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi
cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno
podjetje;
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno
ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
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4.2 Posebni pogoji za vlagatelje
Posebni pogoji za vlagatelje so:
– vlagatelj mora izpolnjevati posebne pogoje
v zvezi s sedežem, lokacijo izvajanja operacije in starostjo podjetja, navedene v točkah 2.3 in 3 javnega
razpisa,
– vlagatelju bo odobrena največ ena vloga. Pri tem
se upošteva ne samo podjetje vlagatelja, temveč tudi
vsa njegova partnerska in povezana podjetja, kot jih
določa Priloga 1 Uredbe 651/2014/EU. Za povezane
družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek
lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil
Priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU,
– upravičenci do sredstev na javnih razpisih Sklada pri produktih P2, P2R, P2L, SK50, SK75 in SK 200
v obdobju 2012–2017 niso upravičeni do prijave na ta
javni razpis,
– vlagatelji, katerih ustanovitelji ali odgovorne osebe so nastopali kot ustanovitelji ali odgovorne osebe
v okviru že podprtih projektov Sklada v preteklih petih
letih in niso izpolnili zadanih ciljev, niso upravičeni do
sofinanciranja,
– vlagatelj mora voditi posebno, ločeno knjigovodsko evidenco upravičenih in neupravičenih stroškov,
skladno s točko 15 tega javnega razpisa, ki se nanašajo na projekt pod številko, ki jo bo vlagatelj navedel
v obrazcu 2 Izjave Podjetja.
4.3 Pogoji za operacijo
Pogoji za operacijo so:
– operacija mora biti skladna z namenom, ciljem
in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020«,
– vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno
konstrukcijo. V okviru prijavljene operacije so v celoti
zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije.
Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter
premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev
iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve stroškov,
– financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije sofinanciranih stroškov z lizingom ni dovoljeno,
– iz vloge mora izhajati, da bo imel vlagatelj na
osnovi izvedene operacije predvideno poslovanje z dobičkom najkasneje v letu 2018 in naprej,
– ponujeni proizvodi in storitve, ki so rezultat razvoja morajo biti tržno naravnani,
– pri operaciji je upoštevano pravilo kumulacije
državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za
projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne
pomoči, kot to določa shema državne pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis
(št. priglasitve: M001-2399245-2015/I),
– načrtovana skupna višina sofinanciranja
upravičenih stroškov operacije mora znašati vsaj
20.000,00 EUR ter največ 40.000,00 EUR, in sicer
do največ 16.000,00 EUR v letu 2018 in do največ
24.000 EUR v letu 2019,
– projekt mora imeti pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja ter se mora izvajati v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo.
5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način
izbora operacij
Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za
izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje direktorica Sklada s sklepom.
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Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne
vloge komisija ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse pogoje
javnega razpisa. Če ugotovi, da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po
merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge
pa komisija oceni na podlagi naslednjih meril:
Merilo
1. vključenost v obstoječe oblike
spodbujanja podjetništva
2. inovativnost
3. povečanje števila zaposlenih
od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2018
4. reference in zaposlenost lastnikov
v podjetju
5. strategija trženja in pretežni prodajni
trg podjetja
6. trajni učinek storitve/izdelka
Skupaj:

Največje
št. točk
5
25
20
15
15
20
100

Največje število točk je 100 točk. Način uporabe in
pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog sta natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji v poglavju
III. Merila za ocenjevanje vlog.

Proračunska postavka
160063 – PN3.1 – Spodbujanje
podjetništva-V-14-20-EU
160064 – PN3.1 – Spodbujanje
podjetništva-V-14-20-SLO
SKUPAJ:
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Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 50 ali več točk. V nobenem primeru vloga
vlagatelja, ki je pridobila manj kot 50 točk, ne more pridobiti sofinanciranja.
Komisija za dodelitev sredstev poda predlog direktorici Sklada v odločanje za vse formalno popolne
in vsebinsko ustrezne vloge. V primeru, da pridobi več
vlagateljev 50 ali več točk, kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so
pridobili več točk. V primeru enakega števila točk imajo prednost vlagatelji, ki so pridobili več točk pri merilu
inovativnost, nato reference in zaposlenost lastnikov
v podjetju, nato strategija trženja in pretežni prodajni
trg podjetja, nato povečanje števila zaposlenih od 1. 1.
2017 do 30. 6. 2018, nato trajni učinek storitve/izdelka
in nazadnje vključenost v obstoječe oblike spodbujanja
podjetništva.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je
2.992.000,00 EUR.
Maksimalna odobrena višina sofinanciranja (subvencije) za upravičenca je do največ 40.000,00 EUR
v dveh izplačilih: in sicer do največ 16.000,00 EUR letu
2018 in do največ 24.000 EUR v letu 2019.

Programsko območje Leto 2018
Vzhodna Slovenija
924.000,00

Leto 2019
Skupaj
1.320.000,00 2.244.000,00

Vzhodna Slovenija

440.000,00

308.000,00

748.000,00

1.232.000,00 1.760.000,00 2.992.000,00

Celotna razpisana sredstva so razpoložljiva za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija. Sredstva niso prenosljiva med programskimi območji. Sredstva EU so
namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni
razvoj.
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis
obsega proračunska leta 2018 in 2019, oziroma traja
do porabe sredstev.
Predvideno koriščenje sredstev po posameznem
letu je:
– leto 2018: 1.232.000,00 EUR
– leto 2019: 1.760.000,00 EUR.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev, se to objavi v Uradnem listu RS, do izdaje sklepov
o (ne)izboru.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen
v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena,
če ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega
sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja, upravičena do sofinanciranja.
Dinamika sofinanciranja operacije bo določena
s pogodbo o sofinanciranju med Skladom in izbranim

vlagateljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti
proračunskih sredstev.
Izplačila Sklada so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa Sklada za ta namen. Če
bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko Sklad razveljavi javni razpis
in izdane sklepe ali skladno s pogodbo o sofinanciranju
določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil.
Če se izbrani vlagatelj ne strinja s predlogom Sklada,
se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe
o sofinanciranju.
Sklad si pridružuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo
v Uradnem listu RS.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij je za programsko območje Kohezijska regija vzhodna Slovenija:
75 % : 25 %.

Kohezijska regija
Vzhodna Slovenija

Delež namenskih sredstev EU, Evropski sklad
za regionalni razvoj
največ 75 %

Delež slovenske udeležbe
najmanj 25 %
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8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2017 do
30. 9. 2019. Upravičeni strošek nastane, ko je storitev
opravljena oziroma, ko je blago dobavljeno, skladno
s predmetom in drugimi določili pogodbe in je podprt
z ustrezno listino.
Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 1. 2017 do
4. 10. 2019. Upravičeni izdatek upravičenca nastane
z dnem plačila upravičenega stroška in ko je podprt z listino, ki njegov nastanek ustrezno dokazuje.
Datumi izstavljanja zahtevkov za izplačilo so določeni v točki IV razpisne dokumentacije.
9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo potekalo na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis«
(št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve
sheme: 9. 5. 2016, trajanje sheme: 31. 12. 2020) (v nadaljevanju: shema državnih pomoči de minimis).
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči,
kot določa shema državnih pomoči de minimis. Skupni
znesek pomoči dodeljen istemu podjetju – končnemu
prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR v katerem koli obdobju treh
poslovnih let, ne glede na obliko in namen pomoči. Za
prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000,00 EUR za
podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem
prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za
cestni prevoz tovora.
Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja
ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo. Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih
storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega
proizvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji
državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim
z izvozom.
Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev
pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi
doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna
od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih pro
izvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko
bi se upravičencem omejevala možnost izkoriščanja
rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah
članicah.
10. Upravičeni stroški, intenzivnosti pomoči in način
financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo
skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo
državnih pomoči de minimis, veljavnimi Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko obdobje
2014–2020 (dostopne na spletni strani (http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in Smernicami o poenostavljenih
možnostih obračunavanja stroškov (http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/smernice-o-poenostavljenih-moznostih-obracunavanja-stroskov.pdf).
10.1 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani
s podprto operacijo. Upravičeni stroški so:
– stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev (zgolj nakup nove opreme);
– stroški investicij v neopredmetena sredstva (zgolj
nakup licenčne programske opreme);
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– stroški storitev zunanjih izvajalcev (zgolj svetovalne storitve, prevajalske storitve, storitve usposabljanja,
računovodske storitve) do skupne višine 2.000,00 EUR;
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom
za osebje, ki na podlagi veljavne pogodbe o zaposlitvi
z vlagateljem dela na prijavljeni operaciji. Samostojni podjetniki, kot nosilci dejavnosti, štejejo kot osebje
upravičenca, če opravljajo aktivnosti v sklopu operacije.
Stroški se priznajo za največ dva na novo zaposlena (če
je bila nova zaposlitev realizirana 1. 1. 2017 ali kasneje,
pri čemer šteje tudi zaposlitev samostojnega podjetnika
kot nova zaposlitev);
– posredni (operativni) stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije, se uveljavljajo v obliki
pavšala v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje,
ki izvaja dela na operaciji. Posredni stroški vsebinsko
obsegajo ostale stroške delovanja (npr. stroški materiala, goriva, vode, telefona itd.).
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek,
razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV.
Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestna
transportna sredstva.
10.2 Način financiranja upravičenih stroškov
Za uveljavljanje upravičenih stroškov se uporabljajo
poenostavljene in klasične oblike obračunavanja upravičenih stroškov. Med poenostavljene oblike sodijo:
– standardna lestvica stroška na enoto in
– pavšalno financiranje.
Med klasične oblike obračunavanja sodi dejansko
dokazovanje upravičenih stroškov.
10.2.1 Dejansko dokazovanje upravičenih stroškov
Za stroške opreme in drugih opredmetenih osnovnih
sredstev, stroške investicij v neopredmetena sredstva in
stroške storitev zunanjih izvajalcev se za uveljavljanje
upravičenih stroškov uporabljajo dokazila o dejansko
nastalih in plačanih upravičenih stroških, ki so nastali in
bili plačani v obdobju upravičenosti, skladno z Navodili
organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
Upravičenci morajo izvesti projekt v skladu s temeljnimi načeli zakona o javnem naročanju, in sicer
(i) načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti,
(ii) načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, (iii) načelo transparentnosti javnega naročanja,
(iv) načelo enakopravne obravnave ponudnikov in
(v) načelo sorazmernosti ter skladno z določili pogodbe o sofinanciranju. Upoštevanje naštetih načel
se lahko izkaže le na način, da se celoten postopek
dokumentira in obrazloži. Ob upoštevanju načela sorazmernosti mora upravičenec zagotoviti najmanj tri
konkurenčne ponudbe.
Nabavo nove opreme in/ali storitev, ki sodijo med
upravičene stroške, je dovoljeno izvesti le od tretjih
oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme
biti lastniško povezana z vlagateljem z več kot 25 %. Za
povezano osebo z vlagateljem se šteje lastniški delež
pravne ali fizične osebe in povezanost preko funkcije
direktorja oziroma predsednika.
10.2.2 Standardna lestvica stroška na enoto za
stroške dela
Za stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom
za osebje, ki dela na prijavljeni operaciji, za polni delovni
čas, se za uveljavljane upravičenih stroškov uporablja
Standardna lestvica stroška na enoto.
Standardna lestvica stroška na enoto je določena
na podlagi Metodologije za izračun standardne lestvice
stroškov na enoto za stroške plač in povračil stroškov
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v zvezi z delom za produkt P2R (Ministrstvo, julij 2017),
ki je kot priloga sestavni del tega javnega razpisa (razpisne dokumentacije). Metodologija upošteva Zakon
o minimalni plači in ostalo predmetno zakonodajo na
področju določanja stopnje prispevkov za obvezno socialno varnost.
Standardna lestvica stroška na enoto se določi enotno za sofinanciranje stroškov plač in povračil stroškov
v zvezi z delom osebja, ki dela na prijavljeni operaciji in
je izražena na uro opravljenega dela.
Skladno z metodologijo je vrednost enote urne postavke 6,52 EUR. Na mesečni ravni se prizna največ
število delovnih ur v višini delovne obveznosti za posamezni mesec.
10.2.3 Pavšalno financiranje za posredne stroške,
vezane na projekt
Pavšalno financiranje posrednih stroškov se opredeli skladno s členom 67. in 68. Uredbe 1303/2013/EU.
Posredni stroški, vezani na operacijo, se uveljavljajo
v obliki pavšala v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom
osebja, ki izvaja dela na operaciji.
10.3. Intenzivnost pomoči
Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih
stroškov operacije.
Maksimalna odobrena višina sofinanciranja (subvencije) za upravičenca je do največ 40.000,00 EUR
v dveh izplačilih, in sicer do največ 16.000,00 EUR v letu
2018 in do največ 24.000 EUR v letu 2019.
Minimalna višina upravičenih stroškov za sofinanciranje je 20.000,00 EUR v dveh letih skupaj. Vloge vlagateljev, ki ne dosegajo najmanj 20.000,00 EUR upravičenih stroškov za sofinanciranje, se kot neustrezne
zavrnejo. V kolikor se ob oddaji drugega zahtevka v letu
2019 ugotovi, da višina upravičenih stroškov operacije
v dveh letih skupaj ne dosega 20.000,00 EUR, se zahtevek zavrne, sklad odstopi od pogodbe, upravičenec pa
mora vrniti že izplačano subvencijo skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski
račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne
sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 7. 11. 2017.
Oddaja vloge na predmetni javni razpis pomeni,
da se je vlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in
razpisne dokumentacije ter da se z njo strinja.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena
v točki IV razpisne dokumentacije (poglavje 2. Sestava
vloge).
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali
neposredno na sedež Sklada. Vloge je treba predložiti
na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig,
odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru
neposredne predložitve vloge na sedežu Sklada pa
datum, vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke,
ki prav tako ne sme biti kasnejši od datuma za roka
za predložitev vlog.
Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada
(Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3. nadstropje) je možna vsak delovni dan v recepciji med 9. in 14. uro.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici
z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga – P2R/17«, in s polnim nazivom
in naslovom vlagatelja (Obrazec 4).
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12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih Sklada
v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljene na spletnih straneh Sklada:
www.podjetniskisklad.si
Na odpiranju bo Komisija preverila pravočasnost,
pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene vlagateljem.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvala k dopolnitvi tiste vlagatelje, katerih vloge niso
popolne. Vlagatelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine
zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na
tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih
je Sklad prejel v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od petih dni. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo skladno z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, pravilno oddane
(označene), formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga,
ki ne bo izpolnjevala pogojev iz javnega razpisa, se bo
kot neustrezna zavrnila.
13. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dne odpiranja vlog.
Vlagatelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani
k podpisu pogodbe. Če se upravičenec v roku 8 delovnih
dni od prejema in poziva k podpisu pogodbe ne odzove,
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Vlagatelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od
prejema sklepa Sklada o (ne)izboru ali zavrženju vloge
sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti
postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba
ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada in na spletni
strani www.eu-skladi.si.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in
116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa
upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti skladno s 115. in
116. členom Uredbe 1303/2013/EU, veljavnimi Navodili
organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na
področju evropske kohezijske politike za programsko
obdobje 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafične podobe evropske kohezijske politike 2014–2020 (http://www.eu-skladi.si/portal/sl/aktualno/logotipi).
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Upravičenec bo dolžan zagotavljati dostopnost in
hrambo celotne dokumentacije, vezane na operacijo,
ter zagotavljati Skladu in drugim nadzornim organom
vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih
preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodajo Republike Slovenije, še 10 let po njenem zaključku.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU
mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev
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za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za
vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo
sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike
Slovenije. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike
nepovratnih sredstev, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije organom, ki izvajajo nadzor
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja
s strani Sklada kot izvajalskega organa, ministrstva kot
posredniškega organa, organa upravljanja, organa za
potrjevanje, revizijskega organa ter drugih slovenskih in
evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem
besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane
operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo
upravičenec moral omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem
operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno
obveščen, Sklad in ostali nadzorni organi pa lahko
opravijo pregled na terenu brez predhodne najave.
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati
Sklad o izvedenih ukrepih.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih 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 zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih
možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU.
Upravičenec bo moral rezultate operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob
spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela, onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe
1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe
št. 1303/2013/EU.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih vlagatelj posebej označi, 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. Vlagatelj mora pojasniti, zakaj
posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot
informacija javnega značaja. Če vlagatelj ne označi in
razloži takšnih podatkov v vlogi, bo Sklad lahko domneval, da vloga po stališču vlagatelja ne vsebuje poslovnih
skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
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Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je
tako določeno s predpisi ali, ki so javnega značaja, se
bodo objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki
bo obsegal navedbo upravičenca, naziv operacije, programsko območje upravičenca in znesek javnih virov
financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in
upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom
Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe
1301/2013/EU dolžan spremljati in Skladu zagotavljati
podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje
opredeljeni poglavju IV razpisne dokumentacije (točka 3.
Zahteve glede doseganja napovedanih ciljev).
Vlagatelj mora v vlogi realno prikazati načrtovane
cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanih
rezultatov in bodo kot takšni tudi del pogodbe o sofinanciranju.
V primeru, da med izvajanjem operacije pride do
sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se
ocena znižala pod prag financiranih projektov, lahko
Sklad odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi
od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila
v državni proračun Republike Slovenije.
V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije
ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, lahko Sklad zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma
sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti,
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upravičenca do
dneva vračila sredstev v državni proračun Republike
Slovenije.
20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenci bodo morali upoštevati omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe
1303/2013/EU. Če v treh letih od datuma končnega
izplačila upravičencu nastopi, karkoli od naslednjega:
– prenehanje ali premestitev proizvodne dejavnosti
iz programskega območja;
– sprememba lastništva postavke infrastrukture, ki
daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost; ali
– bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje ali
pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni
prvotni cilji,
so upravičenci dolžni vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev na TRR do dneva vračila v proračun
Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi
s katerim ustrezne zahteve niso bile izpolnjene.
21. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku
potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do
resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja
operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak,
nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec
Sklada ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili
znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente
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ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim
razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev
Sklada o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način,
na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo
upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v državni
proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
22. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na operaciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na
operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena Uredbe
(EU) 1303/2013/EU, skladne s pravom Unije in pravom
Republike Slovenije, bo Sklad odstopil od pogodbe,
upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja
operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo:
v kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in
izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega
vira, ali da je višina sofinanciranja projekta presegla
maksimalne dovoljene stopnje oziroma najvišje dovoljene intenzivnosti ali znesek pomoči, Sklad pogodbo
odpove in zahteva vračilo preveč oziroma neustrezno
izplačanega zneska sofinanciranja v skladu s pravili
državnih pomoči oziroma pomoči »de minimis« na
področju vračanja državnih pomoči skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev
na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila
sredstev v državni proračun Republike Slovenije. Če
je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno,
se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave
javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi.
25. Dodatne informacije
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-53,
02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
Pisna vprašanja po e-pošti morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje dva delovna dni pred iztekom
roka za oddajo vloge. Sklad bo objavil vprašanja in
odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred
iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo
vprašanje posredovano pravočasno. Pisna vprašanja,
ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana, bo pa
mogoče pridobiti informacije na zgornjih telefonskih številkah v delovnem času še na dan roka za oddajo vloge.
Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del
razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo
javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.podjetniskisklad.si/sl/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni
strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni,
da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov,
poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti
javno objavljeni.
Potencialni vlagatelji bodo o vseh novostih sproti
obveščeni preko spletne strani http://www.podjetniskisklad.si/sl/.

Št.

55 / 6. 10. 2017 /

Stran

2367

V primeru bistvenih oziroma utemeljenih sprememb
javnega razpisa, bodo spremembe objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh
Sklada.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Št. 0142-4/2017 04/81

Ob-3130/17

Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP) in
36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP,
38/10 ZUKN in 57/11; ZGJS) ter v skladu z 19. členom Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne
lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno
energijo v Občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož
št. 3/2017) objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje izbirne
lokalne gospodarske javne službe oskrbe
s toplotno energijo v Občini Ormož
Naročnik: Občina Ormož, Ptujska cesta 6,
2270 Ormož.
1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za
opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe
oskrbe s toplotno energijo v Občini Ormož.
2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dialoga.
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: petindvajset let po sklenitvi koncesijske pogodbe.
4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna
dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Ormož: http://www.ormoz.si.
5. Način, kraj in čas oddaje prijave
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno 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 toplota«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden
naziv in naslov pošiljatelja.
Prijave je potrebno oddati najkasneje do 7. 11. 2017
do 10. ure.
6. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem
jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne
dokumentacije.
Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje oziroma
spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za
oddajo prijave.
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 oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in
ure, določene v razpisu.
Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
– če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja 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.

Stran

2368 /

Št.

55 / 6. 10. 2017

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na naslov: klavdija.bac@ormoz.si.
Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni strani Občine Ormož: http://www.
ormoz.si.
7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročnik lahko najkasneje šest dni pred potekom
roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno
dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Ormož.
Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok
za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. 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 dialoga 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 dokumentaciji.
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 razpisno dokumentacijo in izdal obvestilo o priznanju sposobnosti.
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 sposobnost, 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 zaključenega dialoga.
Po zaključenem dialogu in predložitvi končnih ponudb, bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem
postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.
10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 30 dni po dokončnosti upravne odločbe.
Občina Ormož
Št. 0142-0001/2017

Ob-3134/17

Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona
o zdravstveni dejavnosti (ZZDej, Uradni list RS, št. 23/05
– uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08,
58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13
in 88/16 – ZdZPZD), 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni
list RS, št. 94/11) ter 6., 8. in 9. člena Odloka določitvi
javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žiri
(Uradni list RS, št. 24/15) Občina Žiri objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije na področju osnovne
zdravstvene dejavnosti za izvajanje dejavnosti
mladinskega zobozdravstva v Občini Žiri
1. Naročnik–koncedent: naročnik javnega razpisa
je Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev polne koncesije za izvajanje dejavnosti
mladinskega zobozdravstva v Občini Žiri.
3. Lokacija izvajanja dejavnosti: polna koncesija za
izvajanje dejavnosti mladinskega zobozdravstva bo imela sedež ambulante v Občini Žiri na naslovu Jobstova
cesta 22, 4226 Žiri, kjer se že izvaja mladinska zobozdravstvena dejavnost.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija za izvajanje dejavnosti mladinskega zobozdravstva se izvaja
od 1. 1. 2018 dalje. Koncesijsko razmerje se sklene za
določen čas 10 let.
5. Osebe, ki se lahko prijavijo na javni razpis:
na javni razpis se lahko prijavijo osebe, opredeljene
v 41. členu ZZDej.
6. Izpolnjevanje splošnih pogojev
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, morajo kandidati izpolnjevati pogoje, ki jih določa 35. člen
ZZDej in pogoje, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.
Kandidati morajo ob prijavi na razpis priložiti ustrezna dokazila, kot je razvidno iz točke 4. Pogoji, ki jih
mora koncesionar izpolnjevati in dokazila, ki jih je potrebno priložiti, poglavja B) Navodila za izdelavo prijav
razpisne dokumentacije. Dokazila morajo biti predložena v originalu ali overjeni fotokopiji.
7. Kriteriji in merila
Prijave kandidatov bodo ocenjene v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
strokovne izkušnje
delo z otroki in mladino
dodatna izobraževanja, tečaji,
seminarji

maksimalno
število točk: 10
maksimalno
število točk: 5
maksimalno
število točk: 5

8. Žreb: če dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih
kandidatov na podlagi postavljenih meril enako število
točk, se izvede žreb, s katerim se določi kandidata, kateremu se podeli koncesija.
9. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo
od dneva objave javnega razpisa, v tajništvu Občinske
uprave Občine Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri ali na spletni
strani www.ziri.si.
Dodatna pojasnila lahko kandidati zahtevajo do največ tri dni pred potekom roka za oddajo kandidature.
Kandidati lahko dobijo dodatne informacije pri Matiji
Podobniku po elektronski pošti: matija.podobnik@ziri.si.
10. Prijava na javni razpis: kandidati lahko prijavo
na javni razpis oddajo samo na originalni razpisni dokumentaciji, na kateri je lahko samo ena kandidatura. Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti in
priložiti vse zahtevane priloge. Prijavo morajo kandidati
oddati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba
»Ne odpiraj – koncesija za mladinsko zobozdravstvo«,
naslov naročnika in na hrbtni strani naslov kandidata.
11. Rok za prijavo na javni razpis oziroma oddajo
prijav: prijave je potrebno dostaviti na naslov Občina Žiri,
Loška cesta 1, 4226 Žiri, najkasneje do dne 6. 11. 2017
do 8.30. Pravočasna je tista prijava, ki je bila oddana do
izteka roka s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici na naslov Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, oziroma je bila
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do izteka roka neposredno oddana v tajništvo Občinske
uprave Občine Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri.
12. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo javno. Odpiranje prijav bo dne 6. 11. 2017 ob 9. uri, na naslovu
Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri.
13. Obravnava prijav
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan Občine Žiri,
bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne prijave. Razpisna komisija bo posredovala predlog o izbiri
pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi ustreznih
mnenj in soglasij, ki jih določa ZZDej, bo koncesija podeljena z upravno odločbo.
Prepozne, nepravilne in nepopolne prijave ter tudi
prijave kandidatov, ki ne bodo izbrani, bo pristojni organ
zavrnil z upravno odločbo, ki jo bo posredoval vsem
kandidatom.
V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od
kandidatov ni primeren za podelitev koncesije, se koncesija ne podeli.
14. Izid javnega razpisa
O izidu javnega razpisa za podelitev koncesije bo
odločeno z upravno odločbo, in sicer v skladu z ZZDej
oziroma po predhodnem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pristojne zbornice in soglasju
h koncesiji Ministrstva za zdravje.
Koncedent bo po pravnomočnosti upravne odločbe
s koncesionarjem sklenil pogodbo o koncesiji. Če kandidat ne bo podpisal koncesijske pogodbe, bo pomenilo,
da odstopa od kandidature.
Občina Žiri
Št. 341-1/2017-2

Ob-3137/17

Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS,
št. 57/10) v povezavi s Zakonom o divjadi in lovstvu
(Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in
46/14 – ZON-C) Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 34/15 in 55/15) objavlja
Občina Majšperk (v nadaljevanju: občina), Majšperk 39,
2322 Majšperk
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov (vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za
malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in
vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega
drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic,
solnic in prež) (v nadaljevanju: aktivnosti) v posameznih
loviščih, katerih lovna površina leži v občini. S tem želimo vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in loviščem.
Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to pogodbo,
koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi
s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in
zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži
v občini,
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– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev: vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno površino
lovišča, ki leži v občini. V primeru, da se sredstva ne
porabijo, se ostanek sredstev enakomerno porazdeli
med izbrane vlagatelje.
4. Višina sredstev: višina sredstev je 1.445,89 EUR.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za tekoče leto morajo biti v tekočem letu tudi porabljena.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje
z divjadjo vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– Postopek za izbor prejemnika,
– Vzorec pogodbe,
– Navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
– Obrazce:
– Obrazec – Prijava na razpis,
– Obrazec – Izjava vlagatelja o izpolnjevanju pogojev.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo, od
dneva objave tega javnega razpisa do zaključka tega
javnega razpisa, na spletnih straneh Občine Majšperk
in v vložišču občine.
7. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Vlagatelji lahko vloge oddajo po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 39,
2322 Majšperk ali jo osebno vložijo v vložišču občine, in
sicer najkasneje do vključno 30. 10. 2017 (velja datum
poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno
navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice:
– Ne odpiraj – vloga na javni razpis – sofinanciranje
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo;
– Ime lovišča na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo
zavržene.
8. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje
vlog bo vodila komisija imenovana s strani županje,
dne 2. 11. 2017 ob 11. uri, v prostorih Občine Majšperk,
Majšperk 39, 2322 Majšperk. Odpiranje vlog ni javno.
9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega besedila razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev
vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih
pogojev in pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije.
10. 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 www.majsperk.si. ali pa jo v tem
roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, v času
uradnih ur občinske uprave Občine Majšperk.
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11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse
dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan oziroma
e-pošti.
Občina Majšperk
Št. 1223-3/2017-6

Ob-3141/17

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in
81/16) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja
Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni
trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL
za leto 2018 in/ali za leta od 2018 do 2020: Socialno
varstvo in varovanje zdravja –
Ljubljana – zdravo mesto
I. Namen in cilj razpisa: namen tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov in/ali programov (v nadaljevanju: programov) nevladnih organizacij in javnih
zavodov, namenjenih ranljivim skupinam občank in občanov Mestne občine Ljubljana (MOL) ter vseh tistih,
ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL, in sicer
s ciljem, da se na razpisanih področjih zagotovi kvalitetne programe z jasno razvidnimi elementi podpore pri
reševanju stisk in težav oziroma tvegane življenjske situacije potencialnih uporabnic in uporabnikov ter splošno
preventivne programe varovanja zdravja, z vsebinami,
ki ne spadajo v mrežo javne službe.
II. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa so programi socialnega
varstva s področij od točke A.1. do točke A.13. in programi
varovanja zdravja s področij od točke B.1. do točke B.5.,
ki so v skladu z namenom in ciljem javnega razpisa.
A. Programi socialnega varstva z naslednjih razpisnih področij:
A.1. Socialnovarstveni programi za ljudi, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami ter programi za osebe v stanovanjski stiski oziroma
za brezdomne:
A.1.1. Socialnovarstveni programi z možnostjo namestitve za matere z otroki v stanovanjski stiski in za
brezdomne (materinski dom)
A.1.2. Drugi socialnovarstveni programi za ljudi, ki
se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi
posledicami ter za brezdomne
A.2. Socialnovarstveni programi za starejše:
A.2.1. Socialnovarstveni programi, ki starejšim nudijo oporo za samostojnejše in kvalitetnejše življenje
v domačem bivalnem okolju
A.2.2. Programi za izobraževanje in informiranje ter
za samopomoč svojcev dementnih
A.2.3. Dnevni centri za starejše
A.3. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami
zaradi motenj hranjenja
A.4. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami
zaradi uporabe in/ali z zasvojenostjo z nedovoljenimi
drogami (od tega največ 3 dnevni centri)
A.5. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami
zaradi uživanja in/ali zaradi zasvojenosti z alkoholom
A.6. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami
zaradi prekomerne rabe in/ali z zasvojenostjo s sodobnimi elektronskimi tehnologijami in spletom
A.7. Socialnovarstveni programi, ki ljudem z različnimi oblikami oviranosti nudijo podporo za samostojnej-

še življenje in omogočajo njihovo aktivno vključevanje
v skupnost
A.8. Socialnovarstveni programi za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja:
A.8.1. Socialnovarstveni programi, ki ženskam in
otrokom, žrtvam nasilja, nudijo možnost varne namestitve
A.8.2. Socialnovarstveni programi, ki ženskam in
otrokom, žrtvam nasilja, nudijo podporo, svetovanje,
opolnomočenje in zagovorništvo
A.9. Socialnovarstveni programi, ki ljudem s težavami v duševnem zdravju nudijo podporo in omogočajo
njihovo aktivno vključevanje v skupnost
A.10. Socialnovarstveni programi, ki otrokom, mladostnicam in mladostnikom nudijo podporo pri reševanju različnih stisk in težav ter krepijo njihovo socialno
vključenost
A.11. Socialnovarstveni programi, ki Romom in Rominjam nudijo podporo in omogočajo njihovo aktivno
vključevanje v skupnost
A.12. Socialnovarstveni programi za podporo in
spremljanje umirajočih in njihovih bližnjih
A.13. Socialnovarstveni programi namenjeni podpori in opolnomočenju LGBT+ oseb
B. Programi varovanja zdravja z naslednjih razpisnih področij:
B.1. Programi, namenjeni ohranjanju in promociji
zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov
B.2. Programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah
B.3. Programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje)
B.4. Programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil
oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe
B.5. Programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu
Posamezni program je mogoče prijaviti le na enega
od razpisanih področij (npr. B.2.) oziroma pod-področij
(npr. A.2.1.), kadar je področje razčlenjeno.
C. S sredstvi tega javnega razpisa ne bodo nujno
sofinancirani vsi programi, ki bodo izpolnjevali razpisne
pogoje ter dosegli zadostno število točk pri vsebinskih
in finančnih merilih za izbor programov.
Ob primerjavi vlog, prejetih na posamezno razpisno
področje iz II. točke tega javnega razpisa, si MOL pridržuje pravico, da zavrne programe, ki sicer izpolnjujejo
vse razpisne pogoje pod III. točko tega javnega razpisa
ter dosegajo zadostno število točk pri vsebinskih in finančnih merilih za izbor programov pod IV. točko tega
javnega razpisa, v kolikor povečanje razpoložljivosti primerljivih/podobnih vsebin oziroma programov s sredstvi MOL ni smotrno ali upravičeno ter je hkrati primerljiv/podoben program drugega vlagatelja, obravnavan
na istem razpisnem področju tega javnega razpisa, pri
vsebinskih in finančnih merilih za izbor programov prejel
višje število točk.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Osnovni pogoji
1.1. Vlagatelj je pravna oseba s statusom društva,
ustanove ali zavoda in je po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08)
registrirana za opravljanje dejavnosti socialno varstvo
z nastanitvijo (SKD 87), socialno varstvo brez nastanitve
(SKD 88), dejavnost invalidskih organizacij (SKD 94.991)
in/ali zdravstvo (SKD 86) oziroma ima v svojem statutu/temeljnem aktu jasno opredeljeno delovanje na razpisnem
področju, na katerega se prijavlja. Vlagatelju, s katerim je

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
imel MOL v preteklih treh letih že sklenjeno pogodbeno
razmerje za sofinanciranje programa/-ov s področja socialno varstvo in/ali varovanje zdravja, izpolnjevanje tega
pogoja ni potrebno dokazovati.
1.2. Vlagatelj s statusom javnega zavoda lahko
s posameznim programom kandidira na naslednja razpisna področja: A.2.3., B.1. do B.5.
1.3. Vlagatelj izvaja prijavljeni program na območju
MOL.
1.4. Vlagatelj izvaja prijavljeni program prvenstveno
za občanke in občane MOL oziroma za osebe, ki bivajo
ali se zadržujejo na območju MOL.
1.5. Vsebina programa, s katerim vlagatelj kandidira na javni razpis, je v skladu z namenom in ciljem
ter predmetom razpisa.
1.6. Vlagatelj, ki je v preteklih letih že bil pogodbena
stranka MOL, ima ob prijavi na javni razpis izpolnjene
vse pogodbene obveznosti do MOL.
1.7. Program vlagatelja ni program:
1.7.1. ki je v pretežni meri namenjen družboslovnemu raziskovanju in/ali ugotavljanju oziroma analizi
potreb potencialnih uporabnikov,
1.7.2. katerega osrednji namen je izvedba taborov
in/ali letovanj,
1.7.3. ki vključuje socialnovarstvene storitve (deloma ali v celoti) po veljavni zakonodaji s področja socialnega varstva,
1.7.4. ki v pretežni meri vključuje izvajanje specializirane družinske in/ali drugih oblik psihoterapije,
1.7.5. ki se izvaja kot mladinski center/dnevni center za mlade oziroma v njegovem okviru,
1.7.6. ki se izvaja kot varna soba za injiciranje nedovoljenih drog oziroma program, ki je z varno sobo za
injiciranje nedovoljenih drog neposredno vsebinsko in
prostorsko povezan,
1.7.7. z aktivnostmi in storitvami, ki jih vlagatelj trži,
1.7.8. s katerim vlagatelj hkrati kandidira tudi na
drugem razpisnem področju MOL za leto 2018 in/ali za
leta od 2018 do 2020,
1.7.9. za katerega ima vlagatelj sofinanciranje iz
sredstev proračuna MOL za leto 2018 že zagotovljeno
(vlagatelj je lahko za isti program v enakem časovnem
obdobju sofinanciran iz sredstev MOL le na podlagi enega javnega razpisa za sofinanciranje).
2. Posebni pogoji
Posebni pogoj za kandidiranje na razpisni področji
z oznakama A.1.1. in A.8.1.:
– program
omogoča
namestitev
in
je
uporabnicam/-kom na voljo vse dni v tednu.
Posebni pogoj za kandidiranje na razpisno področje
z oznako B.1.:
–v
program
bo
vključenih
vsaj
100
otrok/mladostnic/-kov in se bo izvajal vsaj v treh različnih
vrtcih/šolah, kar vlagatelj dokazuje s prilogo (pisno soglasje odgovorne osebe »druge institucije oziroma organizacije« iz VIII. točke prijavnega obrazca, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa).
IV. Vsebinska in finančna merila za izbor programov
in merila za odmero višine sredstev sofinanciranja: vsebinska in finančna merila za oceno ustreznosti vsebine
prijavljenih programov in merila za odmero višine sredstev sofinanciranja, na osnovi katerih strokovna komisija
(v nadaljevanju: komisija) izmed programov, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje, predlaga programe za dodelitev
sredstev in višino sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.
V. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, namenjena realizaciji programov s področja »socialno varstvo in varovanje zdrav-
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ja – Ljubljana – zdravo mesto« za leto 2018 znaša
1.439.000 EUR, in sicer:
A. Programi socialnega varstva: 1.280.000 EUR,
B. Programi varovanja zdravja: 159.000 EUR.
MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne
višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva
spremenijo v postopku sprejemanja spremembe proračuna ali rebalansa proračuna MOL za leto 2018.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za leto 2018 morajo biti porabljena v letu 2018. To velja tudi v primeru, ko bo MOL
z izbranim vlagateljem sklenil večletno pogodbo za leta
od 2018 do 2020. Z izbranimi izvajalci triletnih programov bo MOL po letu 2018 za vsako nadaljnje leto sklenil
aneks k pogodbi.
Z vlagatelji, prijavljenimi na področje A.7. iz točke II.
tega javnega razpisa, ki bodo izbrani za izvajanje programov osebne asistence za osebe z oviranostmi, bo
MOL sklenil pogodbo o sofinanciranju največ za obdobje
1 leta, to je za leto 2018.
VII. Rok za predložitev in način predložitve vlog
Za kandidiranje na tem javnem razpisu mora vlagatelj posamično vlogo (za vsak program posebej, če
jih prijavlja več) pripraviti v spletni aplikaciji, dostopni na
naslovu http://erazpisisubvencije.Ljubljana.si in preko
spletne strani MOL, www.Ljubljana.si.
Po oddani oziroma zaključeni elektronski vlogi za
prijavo posamičnega programa na ta javni razpis, mora
vlagatelj iz spletne aplikacije natisniti izpolnjen prijavni
obrazec, ga lastnoročno podpisati, žigosati ter priložiti
vse zahtevane priloge. Iz spletne aplikacije lahko vlagatelj natisne tudi oznake za prvo stran ovojnice.
Tako pripravljeno vlogo mora vlagatelj poslati po
pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov: Mestna občina
Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do
vključno 27. 10. 2017. Za pravočasne bodo štele vloge,
ki bodo do vključno tega dne, do 24:00 ure, oddane s priporočeno pošto (datum poštnega žiga velja kot datum
oddaje vloge).
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici ter
na prvi strani obvezno opremljena z naslovom za pošiljanje in z oznako:
– »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Ljubljana –
zdravo mesto 2018: socialno varstvo« (velja za programe, prijavljene na razpisna področja iz točke II.A. tega
javnega razpisa) oziroma
– »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Ljubljana –
zdravo mesto 2018: varovanje zdravja« (velja za programe, prijavljene na razpisna področja iz točke II.B. tega
javnega razpisa).
V primeru, da vlagatelj kandidira z več programi,
mora biti vsaka vloga v posebni ovojnici, poslana na
naslov, v roku in z ustreznimi oznakami na ovojnici, skladno z določili iz te točke javnega razpisa.
Podrobnejša navodila za uporabo spletne aplikacije
in izpolnjevanje vlog se nahajajo na spletnem naslovu
http://erazpisisubvencije.Ljubljana.si/si/pomoc/.
Samo v primeru, ko zaradi tehničnih težav na strani
MOL, ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplikacije, prijave na ta javni razpis ni mogoče oddati elektronsko, lahko vlagatelj svojo vlogo v celoti izpolni v dokumentu, ki bo v tem primeru objavljen na spletni strani
MOL ter jo MOL pošlje skladno z navodili iz te točke
javnega razpisa. O morebitnih tehničnih težavah bodo
prijavitelji obveščeni na spletni strani MOL.
VIII. Formalno popolne vloge
V postopek presoje o izpolnjevanju razpisnih pogojev pod III. točko tega javnega razpisa ter v ocenjevanje
doseganja vsebinskih in finančnih merilih za izbor pro-
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gramov pod IV. točko tega javnega razpisa bodo izbrane
formalno popolne vloge.
Vloga šteje kot formalno popolna, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– je oddana na izpolnjenem, podpisanem in žigosanem prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije tega javnega razpisa. V primeru, da vlagatelj žiga ne uporablja in to ustrezno označi v prijavnem
obrazcu, na mestih, kjer sta predvidena žig in podpis
odgovorne osebe vlagatelja, zadošča podpis odgovorne
osebe vlagatelja;
– ima priložene vse priloge v skladu z VIII. točko
prijavnega obrazca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija in ne bo javno,
se bo začelo 2. 11. 2017. V kolikor se zaradi velikega
števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Komisija bo najkasneje v roku osmih dni od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vloge, ki po
VIII. točki besedila tega javnega razpisa niso formalno
popolne, v roku treh dni dopolnijo.
X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje
o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih in zavrnjenih programih ter zavrženih vlogah na prvi stopnji
s sklepi odločila mestna uprava, o pritožbah zoper te
sklepe pa župan MOL.
Zavržene bodo:
– vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki
je določen v VII. točki besedila tega javnega razpisa,
– nepopolne vloge, katerih vlagatelji bodo pozvani
k dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev
ter na način, določen v pozivu za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo:
– vloge oziroma programi tistih vlagateljev, ki ne
bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, določenih v III. točki
besedila tega javnega razpisa,
– vloge oziroma programi, ki pri ocenjevanju doseganja skupnih vsebinskih in finančnih meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne
bodo prejeli zadostnega števila točk ali bodo pri katerem
od skupnih vsebinskih in finančnih meril od točke IV.1.1.
do točke IV.1.8. prejeli 0 točk,
– vloge oziroma programi, ki sicer izpolnjujejo vse
razpisne pogoje pod III. točko tega javnega razpisa ter
dosegajo zadostno število točk pri vsebinskih in finančnih merilih za izbor programov pod IV. točko tega javnega razpisa, v kolikor povečanje razpoložljivosti primerljivih/podobnih vsebin oziroma programov s sredstvi MOL
ni smotrno ali upravičeno ter je hkrati primerljiv/podoben
program drugega vlagatelja, obravnavan na istem razpisnem področju tega javnega razpisa, pri vsebinskih in
finančnih merilih za izbor programov prejel višje število
točk.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 90 dni od zaključka
odpiranja vlog.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija tega javnega razpisa
vključno s povezavo do spletne aplikacije je od dneva
objave dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.
Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Do izteka prijavnega roka jo lahko zainteresirani
vlagatelji tudi osebno prevzamejo, in sicer vsak delovni
dan, od ponedeljka do četrtka od 8. do 17. in v petek
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od 8. do 13. ure, na naslovu: Mestna občina Ljubljana,
glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
XII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani:
– preko e-pošte z naslovom ozsv@Ljubljana.si,
– po tel. 01/306-41-00 – izključno v času uradnih
ur, in sicer:
– ponedeljek od 8. do 12. ure,
– sreda od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure in
– petek od 8. do 12. ure.
Informativno srečanje z vsemi zainteresiranimi za
prijavo na ta javni razpis bo v ponedeljek, 16. 10. 2017,
ob 10. uri, v Veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni
trg 1, Ljubljana. Prosimo, da svojo udeležbo predhodno
potrdite na zgornji elektronski naslov.
Mestna občina Ljubljana
Št. 341-1/2017

Ob-3148/17

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Koper, na
podlagi 4. člena Odloka o porabi koncesijske dajatve
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 50/12) ter sklepa župana
št. 341-1/2017 z dne 28. 9. 2017, v povezavi z Zakonom
o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 –
odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo v Mestni občini Koper
za leto 2017
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v loviščih,
katerih lovna površina leži na območju Mestne občine
Koper za leto 2017.
Predmet sofinanciranja so naslednji ukrepi:
1. Biomeliorativni ukrepi, kot so:
– vzdrževanje pasišč s košnjo (ročna in strojna košnja), vzdrževanje grmišč, vzdrževanje remiz za malo
divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, izdelava in vzdrževanje večjega vodnega vira, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in
grmovja,
– spravilo sena z odvozom, priprava pasišč za divjad,
– postavitev in vzdrževanje gnezdnic, solnic in
umetnih dupel.
2. Biotehnični ukrepi, kot so:
– obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv.
3. Tehnični ukrepi, kot so:
– nabava preventivnih zaščitnih sredstev pri opravljanju kmetijskih del, zlasti naprav za preprečitev in
omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih, ter zaščitnih sredstev za preprečevanje škod na kmetijskih
površinah,
– nabava in postavitev prometnih znakov »divjad na
cesti« ali preventivnih silhuet divjadi.
4. Izobraževalni in promocijske ukrepi, kot so:
– promocijske in izobraževalne aktivnosti v zvezi
z živalskim svetom in živalskim okoljem (učne poti, razstave, brošure, srečanja in podobno).
5. Drugi ukrepi varstva okolja in narave.
Ukrepi in aktivnosti se morajo izvajati v skladu
s koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje
z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja
in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.
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2. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki se nahaja na območju Mestne občine Koper,
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.
3. Merila za dodelitev sredstev: vlagatelj mora z verodostojnimi listinami dokazati, da je v letu 2017 izvajal
aktivnosti na najmanj dveh ukrepih, ki so predmet sofinanciranja, ki so finančno ovrednoteni najmanj v višini
50 % vplačanih koncesijskih dajatev. Vsi vlagatelji, ki
izpolnjujejo ta pogoj, prejmejo sorazmerni del sredstev
glede na delež plačane koncesijske dajatve za preteklo
leto. V primeru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek
porazdeli med izbrane prijavitelje proporcionalno glede
na delež lovne površine lovišča, ki leži v občini.
4. Višina sredstev: višina razpoložljivih sredstev
za leto 2017 je 4.882,50 EUR (zajema koncesnine iz
leta 2016).
5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje
z divjadjo vsebuje:
– Povabilo k oddaji prijave,
– Navodilo prijaviteljem za izdelavo prijave,
– Postopek za dodelitev sredstev,
– Vzorec pogodbe,
– Navodila prijaviteljem za izpolnjevanje obrazcev,
– Obrazce (prijava na razpis in izjava o izpolnjevanju pogojev ter obrazec izvedenih ukrepov gospodarjenja z divjadjo).
Prijava mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je prijaviteljem na voljo
od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega
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javnega razpisa, to je do 18. 10. 2017 na spletnih
straneh Mestne občine Koper (http://www.koper.si) ali
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva
ulica 10, Koper.
6. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Prijavitelji lahko oddajo prijave v sprejemno pisarno
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper, v času uradnih ur ali po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in
sicer najkasneje do vključno 18. 10. 2017 (velja datum
poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice ali prednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno
navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice:
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis – sofinanciranje
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za leto 2017 –
št. 341-1/2017«.
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo
zavržene.
7. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje
vlog bo izvedeno v prostorih Mestne občine Koper
v roku sedmih dni od dneva zaključka razpisa. Odpiranje vlog ni javno.
8. 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 ali v času uradnih v sprejemni
pisarni Mestni občine Koper.
9. Obvestilo o izidu razpisa: o izidu razpisa bodo
prijavitelji s sklepi obveščeni v roku 8 dni od dneva odločitve komisije. Sredstva bodo upravičenci koristili na
podlagi sklenjenih pogodb.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse
dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom so
na voljo na sedežu Mestne občine Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, tel. 05/66-46-244 – kontaktna
oseba Valter Kozlovič.
Mestna občina Koper
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Javne dražbe
Št. 402-0001/2016-15

Ob-3126/17

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2,
9000 Murska Sobota, na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO in 76/16 – Odl. US), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo (14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15
– ZIPRS1617)), Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – Odl.
US in 8/10 – ZUKN) ter Statuta Mestne občine Murska
Sobota (Uradni list RS, št. 23/07- uradno prečiščeno
besedilo, 49/10 in 39/15), objavlja
ponovljeno javno dražbo
za prodajo finančnega premoženja v lasti
Mestne občine Murska Sobota
1. Predmet javne dražbe je prodaja 10.259 navadnih nematerializiranih imenskih kosovnih delnic delniške družbe Pomgrad – cestno podjetje, družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.d., Lipovci 256B, 9231 Beltinci,
matična številka 5143250000; in predstavlja 5,116606%
delež lastniškega kapitala te družbe.
2. Izklicna cena je 23,3063 EUR na delnico oziroma 239.100,00 EUR za celoten paket delnic. Postopek
prodaje delnic bo potekal v eni fazi, s ceno kot edinim
kriterijem izbora. Prodaja se nanaša izključno na odkup
celotnega poslovnega deleža prodajalca iz prve točke
te objave.
3. Javno dražbo bo izvedla Komisija za izvedbo
pripravljalnih dejanj in vodenje postopka prodaje finančnega premoženja Mestne občine Murska Sobota, imenovana s strani župana Mestne občine Murska Sobota.
4. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki pred začetkom javne dražbe predložijo
komisiji naslednje dokumente: – fotokopijo osebnega
dokumenta in davčno številko za fizične osebe, izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni, – potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od

izhodiščne cene (23.910,00 EUR), ki jo bodo dražili,
vplačano na transakcijski račun Mestne občine Murska
Sobota št. 01280-0100011405, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo – delnice«, – pooblaščenci fizičnih
in pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za
zastopanje na javni dražbi.
5. Najnižji znesek, za katerega dražitelj viša ceno,
je 1.000 EUR.
6. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo ponudil najvišjo ceno. Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna
dražba neuspešna.
7. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh po javni
dražbi skleniti prodajno pogodbo in kupnino poravnati
v 8 dneh od sklenitvi prodajne pogodbe, v kolikor se
pogodbeni stranki ne dogovorita drugače. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina
prodajne pogodbe.
8. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino,
neuspelemu dražitelju pa vrne brezobrestno v 8 dneh
po izvedeni dražbi. V primeru, da dražitelj, ki bo vplačal
varščino ne bo pristopil k javni dražbi ali uspeli dražitelj
odstopi od pridobitve finančnega premoženja, ne sklene
pogodbe ali ne plača kupnine, zapade vplačana varščina v korist Mestne občine Murska Sobota.
9. Mestna občina Murska Sobota lahko na podlagi tega razpisa postopek prodaje ustavi do sklenitve
pravnega posla brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.
10. Javna dražba bo v sredo, dne 8. 11. 2017, ob
13. uri, v sejni sobi urada župana Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (I.
nadstropje). Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu
z določili Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – Odl. US in
38/10 – ZUKN).
11. Pojasnila v zvezi z javno dražbo lahko dobijo
interesenti na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota ali po tel. 02/525-16-43, pri
Borutu Slaviču.
Mestna občina Murska Sobota
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Razpisi delovnih mest
Ob-3129/17
V skladu z določili 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), 56. in
57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 s spremembami), 29., 30., 31. in 32. člena Statuta VDC Nova Gorica in sklepa 24. redne seje Sveta
VDC Nova Gorica z dne 25. 9. 2017, Svet zavoda VDC
Nova Gorica objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja/direktorice
Varstveno delovnega centra Nova Gorica
1. Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba
(VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu
in pet let delovnih izkušenj;
– višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih
izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih
delovnih mestih;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega
varstva;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije
v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za
splošno izobraževanje;
– za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a tudi
kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje iz prejšnje alinee, mora pa ga opraviti najkasneje
v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja,
sicer mu/ji mandat na podlagi zakona preneha;
– predložiti mora svoj program razvoja zavoda za
mandatno obdobje;
– predložiti mora potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku.
2. Mandat direktorja/ice traja 5 let. Z imenovanim/o
direktorjem/ico bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
3. Pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev ter kratek življenjepis s podatki o strokovnih delovnih izkušnjah, morajo kandidati/ke poslati
priporočeno po pošti na naslov VDC Nova Gorica (Svet
zavoda), Liskur 23, 5000 Nova Gorica, ali oddati v tajništvu zavoda najkasneje v 15 dneh po objavi razpisa,
in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava
na razpis«.
4. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
Svet VDC Nova Gorica
Ob-3132/17
Svet zavoda Osnovne šole Vodice, Ob šoli 2, 1217
Vodice, na podlagi drugega odstavka 58. člena Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni

list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
2/15 Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15, 46/16 in 49/16 –
popr.).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predviden začetek dela bo dne 1. 2. 2018.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice se
opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni
v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Vodice,
Ob šoli 2, 1217 Vodice, z oznako »Prijava na razpis za
ravnatelja/-ico«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje ter kratek življenjepis.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje, bodo pisno
pozvani na predstavitev.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Vodice
Št. 9000-3/2017-3

Ob-3133/17

V skladu z določili 32., 33., 34. in 35. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami),
56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 54/92 s spremembami) in 30. člena Statuta
VDC Ajdovščina - Vipava, je Svet VDC Ajdovščina - Vipava (v nadaljevanju: Svet VDC) dne 25. 5. 2017 sprejel
sklep o razpisu prostega delovnega mesta
direktorja/direktorice
Varstveno delovnega centra Ajdovščina - Vipava
1. Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba
(VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu
in pet let delovnih izkušenj;
– višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih
izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih
delovnih mestih;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega
varstva;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije
v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za
splošno izobraževanje;
– za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a tudi
kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje iz prejšnje alinee, mora pa ga opraviti najkasneje
v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja,
sicer mu/ji mandat na podlagi zakona preneha;
– predložiti mora svoj program razvoja VDC-ja za
mandatno obdobje.
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2. Z imenovanim direktorjem/direktorico bo sklenjeno delovno razmerje za čas trajanja mandata. Mandat
traja 5 let.
3. Pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev ter kratek življenjepis s podatki o strokovnih
delovnih izkušnjah, morajo kandidati/ke poslati priporočeno po pošti na naslov Svet VDC Ajdovščina - Vipava,
Gradiška cesta 7, 5271 Vipava, najkasneje v 8 dneh po
objavi razpisa, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne
odpiraj – Prijava na razpis«.
4. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
Svet VDC Ajdovščina - Vipava
Ob-3135/17
Na podlagi sklepa Sveta zavoda Osnovne šole
Drska z dne 28. 9. 2017, Svet zavoda OŠ Drska razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in
posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12,
57/12 – ZPCP-2D,47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-L).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo izbran/-a za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 1. 2018.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
program vodenja zavoda, dosedanje delovne izkušnje
in kratek življenjepis) pošljite najpozneje v 8 dneh po
objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov Svet Osnovne
šole Drska, Ulica Slavka Gruma 63, 8000 Novo mesto,
z oznako »Prijava za razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Drska
Št. 104-0001/2017

Ob-3138/17

Na podlagi določb drugega odstavka 19. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno podjetje
Logatec d.o.o. (Logaške novice, št. 1-2/11 in 1-2/16), določb prvega odstavka 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1; Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr.,
47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)
in določb četrtega odstavka 515. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1; Uradni list RS, št. 65/09 –
uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12,
44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) Nadzorni svet
Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
razpisuje prosto delovno mesto
direktorja ali direktorice
Javnega podjetja Komunalno podjetje
Logatec d.o.o.
1. Na razpis se lahko prijavi vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen oseba, ki:
– je že član drugega organa vodenja ali nadzora
Komunalnega podjetja Logatec d.o.o., razen direktorja,
– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega
dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in

socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, če še ni
minilo pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po
prestani kazni zapora,
– ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved,
– ali je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek,
pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom
v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še
dve leti po pravnomočnosti sodbe.
Kandidat ali kandidatka (v nadaljevanju: kandidat)
mora prijavi na razpis priložiti pisno izjavo, da v zvezi
z njim ne obstajajo omejitve iz prejšnjega odstavka ter
pisno potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje.
Registrski organ, določen z zakonom, bo za izbranega kandidata po uradni dolžnosti z zahtevo v kazenski
evidenci ministrstva, pristojnega za pravosodje, v evidenci Inšpektorata Republike Slovenije za delo in v evidenci Finančne uprave Republike Slovenije preveril, ali
za vpis v sodni register ali v Poslovni register Slovenije
obstaja katera od omejitev iz prvega odstavka 1. točke
tega razpisa.
2. Kandidat mora izpolnjevati naslednje posebne
pogoje:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ali najmanj univerzitetno izobrazbo (1. bolonjska stopnja) gradbene, komunalne, strojne, pravne ali ekonomske smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, ki potrjujejo, da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– da ima znanja ter kompetence v govorni in slušni
ter pisni in bralni komunikaciji v slovenskem jeziku,
– da ima znanja ter kompetence v govorni in slušni
ter pisni in bralni komunikaciji v angleškem jeziku najmanj nivoja B2 po lestvici Sveta Evrope,
– da pozna temeljne državne in lokalne predpise
s področja uprave, gospodarskega, obligacijskega in
delovnega prava,
– da ima znanja ter kompetence s področja strateškega načrtovanja, organiziranja, izvajanja, vrednotenja
in prilagajanja jedrnih, podpornih in upravljavskih poslovnih procesov, ter uvajanja novih poslovnih procesov,
– da ima znanja ter kompetence vodenja in upravljanja v procesih načrtovanja, organiziranja, neposrednega vodenja ter nadziranja količine in kakovosti dela ter
uspešnosti in učinkovitosti zaposlenih,
– da ima znanja ter kompetence s področja medosebnega in poslovnega komuniciranja,
– da zna pri delu učinkovito uporabljati sodobno informacijsko-telekomunikacijsko tehnologijo, zlasti pisarniški programski paket MS Office ter da zna samostojno
pridobivati informacije iz različnih splošnih in namenskih
virov svetovnega spleta,
– da ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo
motornih vozil kategorije B.
Kandidat mora listinsko dokazati izpolnjevanje pogojev iz prve alinee prejšnjega odstavka, izpolnjevanje
ostalih pogojev pa mora izrecno zatrditi v predloženem
pisnem življenjepisu, ki mu lahko priloži tudi listinska
dokazila, če jih poseduje.
3. Kandidat mora k prijavi na razpis poleg izjave in
potrdila iz drugega odstavka 1. točke tega razpisa priložiti tudi naslednja dokazila:
– dokazilo o izobrazbi v obliki fotokopije diplome ali
potrdila o uspešnem zaključku izobraževanja,
– življenjepis v formatu Europass, v katerem izrecno navede in opiše znanja in kompetence iz druge do
devete alinee prvega odstavka 2. točke tega razpisa,
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– potrdilo o nekaznovanosti,
– program razvoja podjetja (največ dve strani).
4. Rok za vlaganje prijav je dvajset dni od dneva
zadnje objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, v Logaških novicah ter na spletnih portalih
Komunalnega podjetja Logatec in Občine Logatec.
5. Kandidati, ki ob prijavi ne bodo v celoti ravnali
v skladu z zahtevami iz 1., 2., 3. in 4. točke tega razpisa, ne bodo uvrščeni na listo kandidatov, s katerimi
bo Nadzorni svet Komunalnega podjetja Logatec d.o.o.
opravil izbirni postopek. O neuvrstitvi v nadaljnji postopek Nadzorni svet Komunalnega podjetja Logatec d.o.o.
kandidatov ne bo obveščal.
6. S kandidati, ki se bodo uvrstili na izbirno listo,
bo Nadzorni svet Komunalnega podjetja Logatec d.o.o.
opravil izbirni postopek, v katerem bo preveril izpolnjevanje pogojev tako, da bo preveril listinska dokazila ter
s kandidati opravil postopek preverjanja zatrjevanih pogojev z intervjujem in kriterijskim testiranjem.
7. Za sklenitev pogodbe o zaposlitvi na delovnem
mesti direktorja bo izbran kandidat, ki bo v izbirnem postopku izkazal izpolnjevanje zahtevanih pogojev v največji meri.
8. Nadzorni svet Komunalnega podjetja Logatec
d.o.o. bo v osmih dneh po zaključenem postopku izbire
in najkasneje v šestdesetih dneh od poteka roka za vlaganje prijav pisno obvestil izbranega kandidata o izbiri in
neizbrane kandidate o tem, da niso bili izbrani.
Obvestilo bo poslal po elektronski poti na elektronski naslov kandidata, o katerem je kandidat seznanil
delodajalca za namen obveščanja o zaključku izbirnega
postopka.
Na zahtevo neizbranega kandidata mu bo delodajalec vrnil vse dokumente, ki mu jih je predložil kot dokaz
za izpolnjevanje zahtevanih pogojev za opravljanje dela.
9. Zaradi ugotovitve zdravstvene zmožnosti izbranega kandidata za opravljanje dela bo delodajalec Komunalno podjetje Logatec d.o.o. na svoje stroške napotil
izbranega kandidata na predhodni zdravstveni pregled
v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.
10. Pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi bo izbrani
kandidat dolžan delodajalca Komunalno podjetje Logatec d.o.o. obvestiti o vseh njemu znanih dejstvih, pomembnih za delovno razmerje, kot tudi o njemu znanih
drugih okoliščinah, ki ga kakorkoli onemogočajo ali bistveno omejujejo pri izvrševanju obveznosti iz pogodbe
ali ki lahko ogrožajo življenje ali zdravje oseb, s katerimi
pri izvrševanju svojih obveznosti prihaja v stik.
11. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas štirih let, s pričetkom zaposlitve s 15. 2. 2018.
12. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis
direktor, ne odpiraj« na naslov: Komunalno podjetje Logatec d.o.o., Tržaška cesta 27, 1370 Logatec.
Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo oddana
zadnji dan roka priporočeno po pošti ali neposredno pri
Komunalnem podjetju Logatec d.o.o.
13. Informacije o izvedbi javnega razpisa daje
Marijana Kunc na tel. 01/750-81-18.
Nadzorni svet Javnega podjetja
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Št. 1556/2017

Ob-3139/17

Na podlagi sklepa Sveta zavoda Osnovne šole Draga Kobla Maribor, ki je bil sprejet na 3. seji sveta dne
27. 9. 2017, Svet zavoda Osnovne šole Draga Kobala
Maribor razpisuje delovno mesto
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ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15;
v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda s podružnico.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 3. 2018.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo
5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba
o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Pisne prijave z originalnimi ali overjenimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (overjeno kopijo
diplome, odločbe o nazivu, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, če ga kandidat ima (lahko se opravi v prvem letu
ravnateljevanja), dokazila o delovnih izkušnjah v vzgoji
in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti s strani Ministrstva za pravosodje in potrdilo pristojnega okrajnega
sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda
OŠ Draga Kobala Maribor, Tolstojeva ulica 3, 2000 Maribor, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Draga Kobala Maribor
Št. 110-9/2017/1

Ob-3140/17

Svet zavoda Osnovne šole dr. Bogomirja Magajne
Divača na podlagi sklepa z 2. redne seje Sveta zavoda
Osnovne šole dr. Bogomirja Magajne Divača, ki je bila
dne 28. 9. 2017, razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15 in
46/16; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 2. 2018.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni
v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole dr. Bogomirja
Magajne Divača, Ul. B. Magajne 4, 6215 Divača, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.
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Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole
dr. Bogomirja Magajne Divača
Ob-3149/17
Svet zavoda za usposabljanje, delo in varstvo
dr. Marijana Borštnarja Dornava, v skladu s 25. členom
Statuta Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava, št.: 25/2006 z dne 18. 1. 2006
in na podlagi sklepa št. 9000-1/2017-54, ki ga je sprejel
na seji dne 28. 9. 2017, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo
dr. Marijana Borštnarja Dornava
I. Kandidat/kandidatka za direktorja/direktorico
Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana
Borštnarja Dornava, mora poleg splošnih pogojev,
ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj;
– višja strokovna izobrazbo iz 69. člena Zakona
o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od
tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu;
– priloži svoj program razvoja Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava
za mandatno obdobje;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda. V skladu s 56. členom Zakona o socialnem
varstvu je za direktorja lahko imenovan tudi kandidat, ki

nima opravljenega programa za vodenje, mora pa ga
opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja
nalog direktorja, sicer mu mandat preneha.
II. Z imenovanim direktorjem/direktorico bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja
mandata. Mandat traja pet let.
III. Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev, morajo kandidati/kandidatke poslati priporočeno
po pošti ali osebno na naslov: Svet Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava,
Dornava 128, 2252 Dornava, s pripisom: »Razpis za
direktorja – ne odpiraj«.
Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa.
IV. Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonskem roku.
Svet ZUDV Dornava
Ob-3150/17
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica
Slovenije na predlog notarke Edite Špitalar iz Maribora
razpisuje
eno prosto mesto notarskega pomočnika
pri notarki Editi Špitalar iz Maribora
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz
1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od
tega najmanj eno leto pri notarju, na sodišču, pri odvetniku, na tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika,
z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev, sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljub
ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
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Druge objave
Št. 478-8/2017/2

Ob-3136/17

Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij, Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora
in kazni zapora Celje, Linhartova ulica 3, 3000 Celje,
v skladu z 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16; uredba)
objavlja
javno zbiranje ponudb
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje,
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij, Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora
in kazni zapora Celje, Linhartova ulica 3, 3000 Celje.
II. Vrsta pravnega posla
Oddaja nepremične v najem za izvajanje trgovinske
dejavnosti za nakupe zaprtih oseb.
Lastnik nepremičnine je Republika Slovenija,
upravljalec pa Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.
III. Predmet oddaje nepremičnine v najem: predmet najema je poslovni prostar za izvajanje trgovinske
dejavnosti za nakupe zaprtih oseb v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje,
Linhartova ulica 3, 3000 Celje. Poslovni prostor v izmeri
9,3 m² se nahaja v delu stavbe št. 1340, na zemljišču
par. št. 2064, k.o. Celje.
IV. Način, mesto in rok oddaje ponudbe
Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem poslovnega prostora za opravljanje trgovinske dejavnosti za
nakupe zaprtih oseb v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je vsem zainteresiranim ponudnikom dostopna
na spletni strani MP: http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/ursiks_organ_v_sestavi/o_ursiks/obvestila_ursiks/
Ponudniki pošljejo ponudbo na naslov: Zavod za
prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje,
Linhartova ulica 3, 3000 Celje. Ponudba mora prispeti na
naslov naročnika najkasneje do 8. 11. 2017 do 10. ure.
Ponudnik lahko pošlje ponudbo po pošti ali jo dostavi
osebno naročniku. Ponudbe prejete po navedenem roku
bodo izločene, o čemer bo ponudnik pisno obveščen.
Ponudnik mora ponudbo poslati v zapečateni kuverti in izpolnjeni na način: desno navedba naslova
naročnika, levo zgoraj navedba polnega naslova ponudnika, levo spodaj z besedo: „Ne odpiraj – ponudba
za najem nepremičnine”.
V. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika
Odpiranje ponudb bo javno dne 8. 11. 2017 ob
12. uri, v prostorih naročnika. Odpiranje ponudb bo izvedla pristojna komisija. V postopek izbire se bodo uvrstile
ponudbe, ki bodo pravočasne in popolne. Pravočasna
je ponudba, ki prispe na naslov naročnika na način in
do roka, navedenega v točki IV. Popolna je ponudba, če
vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, opredeljene
v razpisni dokumentaciji. O odpiranju ponudb bo komisija sestavila zapisnik.
Pristojna komisija bo izbrala najugodnejšega ponudnika na osnovi naslednjih kriterijev:
– skupna vrednost artiklov navedenih v ponudbenem predračunu,

– reference,
– število lastnih maloprodajnih trgovin.
V primeru več enakih najugodnejših ponudb bo
naročnik pisno pozval najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe. Rok za oddajo nove ponudbe bo največ
do 5 dni od prejema obvestila ponudnika za oddajo nove
ponudbe. Če tudi v tem primeru naročnik ne bo mogel
izbrati najugodnejšega ponudnika, bo z vsemi najugodnejšimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika
pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
VI. Ogled nepremičnine in dodatne informacije
Ponudniki si lahko poslovni prostor, ki se oddaja v najem, ogledajo po predhodni najavi po
tel. 03/426-67-72, kontaktna oseba Roman Kurnik.
Za podrobnejše informacije glede predmeta javnega zbiranja ponudb smo dostopni na tel. 03/426-67-70,
kontaktna oseba Majda Kos, v času delavnika, med
8. in 14. uro.
VII. Najemnina in dolžnosti izbranega ponudnika pri
izvajanju trgovinske dejavnosti
1. Najemnina
Naročnik bo neopremljen prostor oddal najugodnejšemu ponudniku s pogodbo. Višina mesečne najemnine
je 30,00 € in vključuje obratovalne stroške (elektrika). Najemnino bo najemodajalec zaračunaval vsake tri mesece.
Najemnik bo plačal najemnino na osnovi prejetega računa, katerega bo najemodajalec izstavil do petega v mesecu za preteklo obračunsko obdobje. Najemnik bo račun
dolžan plačati v roku 15 dni od datuma izdaje računa.
2. Dolžnosti najemnika
Najemnik je dolžan:
– prostor sam opremiti na lastne stroške in z opremo, ki mu omogoča normalno oskrbovanje in delovanje
trgovine (police, pulti, hladilnik, blagajna itd.),
– poskrbeti za vzdrževanje ustrezne higiene prostora in po zaključku vsakokratnega obratovalnega časa
odnašati smeti, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti,
– odpravljati pomanjkljivosti, kot je menjava žarnice, higiensko beljenje, zamenjava stekel, če jih razbije
sam ipd.,
– upoštevati obveznosti iz naslova sanitarno higienskih normativov in obveznosti iz naslova varstva pri delu
ter poslovati v skladu z zakonskimi zahtevami s področja
trgovinskega poslovanja in drugimi predpisi,
– spoštovati vse pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji, glede obratovalnega časa, dovoljenih in
nedovoljenih prodajnih artiklov ter druge pogoje.
Najemnik je dolžan, za potrebe registracije podjetja
na naslovu najemodajalca in na podlagi „Izjave lastnika
objekta” (ki ga pridobi najemodajalec), na svoje stroške
pridobiti notarsko potrdilo o „Overitvi podpisa zastopnika
lastnika nepremičnine”, ki se oddaja v najem.
VIII. Sklenitev pogodbe
Za oddajo nepremičnine v najem se sklene z najugodnejšim ponudnikom najemna pogodba za obdobje
enega leta z možnostjo predčasne odpovedi z odpovednim rokom treh mesecev. Najemodajalec lahko prekine
pogodbo takoj, če bi najemnik kršil določbe, navedene
v razpisni dokumentaciji.
Izbranemu ponudniku bo poslana v podpis najemna
pogodba najkasneje 8 dni po izbiri.
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Ponudnik mora v roku 5 dni od prejema pogodbe
v podpis naročniku vrniti podpisano pogodbo. Če ponudnik v tem roku podpisane pogodbe ne vrne se šteje, da
je odstopil od sklenitve pogodbe. V tem primeru lahko
naročnik pošlje pogodbo v podpis drugemu ponudniku,
ki se je pri ocenjevanju uvrstil na mesto kot drugi najugodnejši ponudnik.
IX. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb
Ponudniki oddajo ponudbo na način, opredeljen
v IV. točki.
Ponudniki svojo resnost za najem nepremičnine in
opravljanje trgovinske dejavnosti izkažejo s ponudbo.
Ponudniki so dolžni predložiti ponudbo v skladu s pogoji
in navodili, opredeljenimi v razpisni dokumentaciji.
Ponudbo lahko predložijo s.p., fizične in pravne
osebe.
Sestavni del ponudbe so dokazila, opredeljena
v razpisni dokumentaciji, ki jih mora ponudnik priložiti
k ponudbi:
– samostojni podjetniki: izpis podatkov iz Poslovnega registra, izpis iz obrtnega ali drugega registra oziroma odločba upravnega organa o izpolnjevanju pogojev
za opravljanje trgovinske dejavnosti, ki mora veljati za
čas sklenitve pogodbe,
– gospodarske družbe: izpis podatkov iz sodnega
registra oziroma odločba upravnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovinske dejavnosti, ki
mora veljati za čas sklenitve pogodbe,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih in dokazilo
o zagotovljenih finančnih sredstvih: potrdilo o solventnosti pri banki, ki vodi TRR. Potrdila in dokazila pa ne
smejo biti starejša od trideset dni pred dnevom, ko je
ponudnik oddal ponudbo,
– izjavo, da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik
(če je ponudnik pravna oseba) ni bil pravonomočno
obsojen niti ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve za kazniva dejanja, ki so našteta v razpisni dokumentaciji,
– izjavo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali
drug postopek, katerega namen ali posledica je prenehanje poslovanja, v skladu s predpisi države, v kateri
ima sedež,
– krovno izjavo, katere vzorec je v razpisni dokumentaciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), ki ni
starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudbe,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih od dneva
izdaje potrdila ni imel blokiranega nobenega od odprtih
transakcijskih računov. Velja za pravne osebe in s.p.,
– tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnih šestih
mesecih ni imel blokiranega TRR. Potrdilo, ki ga izda
banka, ki vodi TRR ponudnika, ne sme biti starejše od
30 dni od dneva, ki je določen kot skrajni rok za oddajo
ponudb. Ponudnik predloži potrdila za vse TRR,
– ostala dokazila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
X. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem predstojnika naročnika ustavi postopek javnega
zbiranja ponudb vse do sklenitve pravnega posla. Naročnik ni zavezan za povračilo stroškov, ki bi jih imeli
ponudniki s pripravo in oddajo ponudbe.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Zavod za prestajanje mladoletniškega
zapora in kazni zapora Celje
Št. 303-55/2017

Ob-3161/17
Povabilo

k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij
trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN
v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske
politike za obdobje 2014–2020«, 4. prednostne
osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter
pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora
prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh
sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje
nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za
urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne
multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi
omilitvenimi ukrepi«
1. Splošne informacije
Posredniški organ (PO) za izvedbo 1. faze izbora
operacij za sofinanciranje v okviru izvajanja prednostne
naložbe (PN) 4.4 mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) je:
Naziv: Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS)
Naslov: Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, Strokovna
služba ZMOS
Zastopnik: Matej Arčon, predsednik
Spletna stran: www.zmos.si
Spletna stran CTN: www.zmos.si/index.php/ctn
E-mail: zmos@koper.si
Telefon: 05/66-46-231
Dokumentacija povabila ter druge informacije v zvezi z izvajanjem mehanizma CTN v okviru prednostne
naložbe PN 4.4 so dostopni na spletni strani ZMOS
(www.zmos.si/index.php/ctn). Dokumentacijo povabila
sestavljajo:
– Povabilo;
– Obrazec 1: Osnovni podatki o upravičencu in
operaciji;
– Obrazec 2: Izpolnjevanje osnovnih pogojev;
– Obrazec 3: Usklajenost operacije s TUS, IN TUS
in CPS;
– Obrazec 4: Obrazec za operacijo, ki obsega en
projekt;
– Obrazec 5a: Krovni obrazec za operacijo, ki obsega skupino projektov;
– Obrazec 5b: Obrazec za projekt znotraj operacije;
– Obrazec 6: Izjava o točnosti podatkov v vlogi;
– Obrazec 7: Obvezne priloge k vlogi v 1. fazi –
kontrolnik;
– Obrazec 8: Oprema ovojnice za vlogo;
– Priloga A: »Metodologija za izračun indikativne
alokacije sredstev za uporabo mehanizma CTN«;
– Priloga B: »Smernice za vzpostavitev sistema
P+R (parkiraj in presedi) in umeščanje vozlišč P+R
v urbanih naseljih«;
– Priloga C: »Kolesarjem prijazna infrastruktura –
Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih«;
– Priloga D: »Infrastruktura za pešce – splošne
usmeritve«.
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ZMOS v vlogi PO (PO ZMOS) za izbor operacij
v okviru izvedbe 1. faze postopka neposredne potrditve operacij z mehanizmom CTN, skladno z 10.a členom »Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta« in
»Navodili organa upravljanja za izvajanje mehanizma
celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju
2014–2020«, objavlja povabilo k oddaji vlog. V okviru
pregleda PO ZMOS razvrsti vloge za operacije na podlagi meril za izbor operacij glede na prispevek posamezne
vloge za operacijo k ciljem iz posamezne trajnostne urbane strategije ter k ciljem in kazalnikom iz operativnega
programa in pripravi seznam izbranih operacij. O tem
obvesti mestne občine in posredniški organ, pristojen za
izvajanje celostnih teritorialnih naložb za PN 4.4.
S tem se zaključi 1. faza neposredne potrditve
operacij PN 4.4 z mehanizmom CTN. V 2. fazi PO Ministrstvo za infrastrukturo1 (PO MZI) preverja postopke
izbora operacij in ustreznost vlog ter predloži vlogo za
odločitev o podpori, ki jo potrdi OU, kot je opredeljeno
v Navodilih organa upravljanja za izvajanje mehanizma
celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju
2014–2020.
2. Pravne podlage
Pravne podlage tega povabila so:
– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006;
– Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem
skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede
cilja “naložbe za rast in delovna mesta” ter o razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1080/2006;
– Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. oktober 2014;
– Operativni program za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI
2014SI16MAOP001, z dne 11. december 2014;
– Smernice za države članice o celostnem
trajnostnem urbanem razvoju (7. člen Uredbe
o ESRR), EGESIF_15-0010-01, z dne 18. maja 2015 in
EGESIF_15-0010-02, z dne 20. aprila 2016;
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in
33/17);
– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 91/15);
– Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list
RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15
– ZJN-3);
– Merila za izbor operacij v okviru Operativnega
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za
obdobje 2014–2020, verzija 2.0, oktober 2016;
1
Več informacij o 1. in 2. fazi postopka neposredne
potrditve operacij z mehanizmom CTN bo objavljenih na
spletni strani ZMOS (www.zmos.si/index.php/ctn).
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– Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr.
in 15/17);
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
– Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14,
57/15 in 26/17);
– Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje
izvajanja evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2014–2020, verzija 1.06, junij 2017;
– Navodila organa upravljanja o izpolnjevanju pogojev za opravljanje nalog posredniškega organa v programskem obdobju 2014–2020, verzija 1.0, julij 2015;
– Navodilo organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in
delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020,
verzija 1.0, julij 2015;
– Navodilo organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, verzija 1.02, april 2016;
– Navodilo organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013,
verzija 2.0, julij 2016;
– Navodilo organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, verzija 1.0,
julij 2015;
– Navodila organa upravljanja za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju 2014–2020, verzija 1.1, oktober 2016;
– Vsebinska izhodišča za upravičence mehanizma
CTN za pripravo operacij trajnostne mobilnosti (PN 4.4),
verzija 1.01, september 2017 (v nadaljevanju: Vsebinska izhodišča)
ter ostali veljavni predpisi in navodila organa upravljanja
v Republiki Sloveniji, objavljeni na spletnem naslovu
www.eu-skladi.si ter posredniškega organa Ministrstvo
za infrastrukturo, objavljeni na spletnem naslovu www.
mzi.gov.si, kakor tudi druga veljavna zakonodaja in izvedbene uredbe EU na področju predmeta tega povabila. Navedene pravne podlage z vsemi poznejšimi spremembami morajo vlagatelji upoštevati pri pripravi vloge
in kasnejšem izvajanju operacije.
3. Predmet in namen povabila
Predmet sofinanciranja so operacije, ki bodo prispevale k realizaciji ukrepov za spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana
območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi ukrepi (PN 4.4) in realizacij ukrepov, določenih v celostnih
prometnih strategijah (CPS) mestnih občin.
Operacija je lahko posamezen projekt ali skupina
projektov, ki prispevajo k ciljem prednostne naložbe. Za
pripravo investicijske dokumentacije projektov se uporablja Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
(Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).
Operacije morajo prispevati k realizaciji spodbujanja nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti
za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne
multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi ukrepi (PN 4.4), in sicer morajo prispevati k doseganju kazalnika učinka in kazalnikov rezultatov v tej prednostni naložbi ter k okviru uspešnosti te prednostne osi
(glej poglavje 9).
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4. Upravičenci: upravičenci do nepovratnih sredstev
po tem javnem povabilu so mestne občine, ki imajo na
občinskem oziroma mestnem svetu sprejeto (1) trajnostno urbano strategijo (TUS) in (2) sprejet izvedbeni
načrt TUS (IN TUS) ter na občinskem oziroma mestnem
svetu sprejeto (3) celostno prometno strategijo, pripravljeno v skladu z metodologijo, predpisano v smernicah
za pripravo celostnih prometnih strategij 'Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost' (CPS).
5. Upravičeni nameni in ukrepi
Upravičeni ukrepi za doseganje namena operacij
v okviru PN 4.4 po tem povabilu so (1) projekti vozlišč
parkiraj in presedi (P+R) in (2) projekti za razvoj kolesarske infrastrukture.
5.1. Projekti vozlišč parkiraj in presedi (P+R)
Predmet sofinanciranja so naložbe v izgradnjo in
vzpostavitev sistemov P+R (parkiraj in presedi), ki so
del razvoja javnega potniškega prometa (JPP) in drugih
organiziranih oblik trajnostne mobilnosti (npr. javni sistem izposoje koles) v mestnih občinah in so smiselno
uvrščeni v prostor z vidika potreb po prevozu potnikov,
tako da omogočajo prestopanje z osebnega avtomobila
na bolj trajnostna prometna sredstva.
Sofinancirane bodo dejavnosti, ki prispevajo k učinkovitejšemu javnemu potniškemu prometu in k ostalim
oblikam trajnostne mobilnosti. Izvedbena dela v okviru projektov P+R se bodo izvajala s ciljem izboljšanja
javnega potniškega prometa in drugih trajnostnih oblik
mobilnosti ter spodbujanja njegove uporabe. Sistem
P+R mora biti urejen na način, da parkirišče zagotavlja
navezavo na uporabo javnega potniškega prometa ali
javnega sistema za izposojo koles. Prestopanje mora
biti vezano na postajo JPP, ali na postajo javnega sistema izposoje koles. Prestopanje brez postaje, npr. iz
avtomobila na lastno kolo ali sopotništvo (carpooling) ali
parkirišče, brez prestopne točke JPP ali javnega sistema
izposoje koles, ni predmet sofinanciranja.
Projekti P+R morajo vključevati izračun konkurenčnosti izvedbe vozlišča P+R, ki mora biti pripravljen
v skladu z metodologijo iz Prilog B tega Povabila in Priloge A Vsebinskih izhodišč. Projekt mora z izračunom
dokazati zmanjšanje uporabe osebnih motornih vozil
v mestu, skladno z vsebino Priloge B. Prav tako mora
metodologiji iz Priloge B slediti opremljanje P+R.
Poleg samega zagotavljanja parkirnih mest je upravičen namen tudi prometna in urbana oprema vozlišča
P+R, ozelenitev in druge ureditve za udobje potnikov,
v skladu s smernicami (Priloga B). Upravičen namen
v sklopu sistema P+R je lahko tudi investicija v mobilnostni center v funkciji nadzorno-promocijskega centra
sistema P+R.
Pri projektih P+R veljajo omejitve najvišje višine
upravičenih stroškov skladno s Prilogo B tega Povabila
in Prilogo B Vsebinskih izhodišč.
5.2. Projekti za razvoj kolesarske infrastrukture
Namen kolesarske povezave je omogočanje dnevne mobilnosti s kolesom. Povezave morajo zato biti
zaključene (neprekinjene), neposredne, varne, udobne
(po potrebi z dodatno infrastrukturo za premagovanje
višin) in privlačne, v skladu s smernicami za umeščanje
kolesarske infrastrukture v urbanih območjih, tj. Priloge C tega Povabila.
Predmet sofinanciranja so postavitve stojal in nadstrešnic za parkiranje koles, varnih kolesarnic ter ureditev kolesarskih povezav z morebitnimi premostitvenimi
objekti in s potrebno opremo, kot so talna in vertikalna
signalizacija, kolesarski števci, postaje za popravila koles, pripadajoča urbana oprema in podobno. Kolesarska
infrastruktura je podrobneje opredeljena v Prilogi C.
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Sofinancirana bo tudi postavitev postaj javnega sistema izposoje koles, z ustreznim številom koles ali električnih koles (priloge Vsebinskih izhodišč), ob pogoju, da
bo na novo postavljen terminal umeščen ob že obstoječi
kakovostni kolesarski povezavi ali povezavi, načrtovani
v sklopu operacije.
Kjer je kolesarska infrastruktura povezana z infrastrukturo za pešce (npr. vzporedna kolesarska steza in
pločnik, preureditev križišč in prehodov, krajši odseki
kot skupni prometni prostor oziroma območje umirjenega prometa), bo predmet sofinanciranja tudi slednja,
vključno z napravami in ukrepi za umirjanje prometa, ki
zagotavljajo varnejši in udobnejši promet pešcev preko
križišč ter gradnja ali rekonstrukcija prehodov za pešce
in kolesarje, saj gre za neločljivo povezano celoto (Priloga C in D).
V sklopu urejanja kolesarske infrastrukture je lahko
upravičen strošek tudi gradnja komunalne infrastrukture
(javna razsvetljava, odvodnjavanje ipd.), v kolikor je njena izgradnja oziroma prenova nujna ali če je namenjena
kolesarjem in pešcem, vendar sofinanciranje komunalne
infrastrukture ne sme presegati 50 % investicije v kolesarsko infrastrukturo.
Upravičen namen je tudi izvedba ukrepov za udobnost in privlačnost kolesarske infrastrukture, kot je ozelenitev, vključno z zasaditvijo dreves in pripadajoča
urbana oprema. Predmet sofinanciranja so lahko tudi
naprave in ukrepi za umirjanje prometa, ki zagotavljajo
varnejši in prijetnejši promet kolesarjev in pešcev, ter
mobilnostni center ob kolesarski povezavi, namenjen
promociji trajnostne mobilnosti.
V sklopu urejanja kolesarske povezave oziroma
kolesarske in peš povezave ob mestni cesti je, kjer je
to relevantno zaradi poteka kolesarske steze ali pasu
ali zaradi zagotavljanja varnosti pešcev in kolesarjev,
do sofinanciranja upravičena tudi izvedba vozišča avtobusnega postajališča in čakališče, vključno s temelji in
priključki, potrebnimi za postavitev nadstrešnice, ne pa
tudi nadstrešnica čakališča.
Pri projektih kolesarske infrastrukture in z njo povezane infrastrukture za pešce veljajo omejitve najvišje
višine upravičenih stroškov skladno s Prilogo C in D tega
Povabila ter Prilogo B Vsebinskih izhodišč.
6. Razpoložljiva sredstva, višina sofinanciranja in
obdobje za porabo sredstev
6.1. Razpoložljiva sredstva
Sofinanciranje ukrepov, ki bodo podprti z mehanizmom CTN, delno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika
Slovenija (RS).
Okvirna višina razpoložljivega prispevka na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija (KR VS) za sofinanciranje operacij po tem povabilu
znaša 12.517.690,00 EUR, in sicer:
– prispevek Evropske unije 10.014.152,00 EUR iz
ESRR (80 %) in
– pripadajoča udeležba Republike Slovenije
2.503.538,00 EUR (20 %).
Okvirna višina razpoložljivega prispevka na programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija (KR ZS) za sofinanciranje operacij po tem povabilu
znaša 13.762.566,00 EUR, in sicer:
– prispevek Evropske unije 11.010.053,00 EUR iz
ESRR (80 %) in
– pripadajoča udeležba Republike Slovenije
2.752.513,00 EUR (20 %).
Pri vseh operacijah morajo biti sredstva za plačilo
neupravičenih stroškov, morebitnih stroškov primanjkljaja (neto prihodkov) in morebitnih ostalih stroškov, ki
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ne bodo financirani s strani sredstev kohezijske politike,
zagotovljena iz lastnih in/ali drugih virov.
6.2. Višina sofinanciranja
Višina sofinanciranja iz sredstev evropske kohezijske politike znaša do 80 % upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so omejeni z najvišjo določeno ceno na
enoto, kot izhaja iz Priloge B Vsebinskih izhodišč.
Preostale upravičene stroške v višini najmanj 20 %
upravičenih stroškov in neupravičene stroške zagotavlja
upravičenec z lastnimi in/ali drugimi sredstvi.
6.3. Obdobje za porabo sredstev
Stroški upravičenca so upravičeni, če so nastali in
so plačani v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 in
znotraj obdobja upravičenosti, določenega s Pogodbo
o sofinanciranju. Stroški ne morejo biti upravičeni, če so
nastali pred 1. 1. 2014.
Operacije se lahko začnejo pred predložitvijo vloge na to povabilo. Operacije, ki so že zaključene pred predložitvijo vloge na to povabilo, niso upravičene do sofinanciranja. Operacija je zaključena, ko je
fizično zaključena ali popolnoma izvedena in je upravičenec izvršil vsa izplačila.
7. Obdobje upravičenosti in upravičeni stroški
Obdobje upravičenosti operacije je:
– znotraj obdobja za porabo sredstev,
– po datumu sklepa o potrditvi DIIP,
– v skladu s terminskim načrtom v investicijski dokumentaciji in posledično v Pogodbi o sofinanciranju.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani, so potrebni
za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena;
za blago, ki je bilo dobavljeno; oziroma za storitve, ki so
bile izvedene;
– so nastali v skladu z načelom skrbnosti dobrega
gospodarja;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih
listinah;
– so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti.
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že
bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno.
V okviru upravičenih ukrepov so upravičeni stroški:
– gradnja nepremičnin;
– nakup nepremičnin;
– nakup opreme;
– stroški informiranja in komuniciranja;
– stroški storitev zunanjih izvajalcev;
– stroški vodenja in administracije operacije, do
največ 3 % upravičenih stroškov.
Po tem povabilu so neupravičeni stroški:
– davek na dodano vrednost (DDV);
– davek na promet z nepremičninami;
– stroški financiranja;
– nakup rabljene opreme;

– notarski in odvetniški stroški;
– vsi ostali stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni.
8. Pogoji za izbiro operacij
8.1. Splošni pogoji in zahteve
Splošni pogoji za ugotavljanje upravičenosti operacij so naslednji:
– usklajenost operacije s cilji OP,
– prispevek operacije k doseganju kazalnika učinka
in kazalnikov rezultata v okviru PN 4.4 ter k okviru uspešnosti prednostne osi 4,
– opredeljenost operacije v okviru obdobja upravičenosti.
Predmet operacije mora biti skladen s predmetom
tega povabila. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev
mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega povabila. V primeru, da le del operacije ni skladen s predmetom tega povabila, morajo biti stroški neskladnega
dela operacije opredeljeni kot neupravičeni.
Po prejemu sklepa o sofinanciranju operacije mora upravičenec upoštevati »Navodila organa
upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju
2014–2020«.
8.2. Posebni pogoji za operacije
Pogoji za operacije, ki se sofinancirajo v okviru
PN 4.4, so:
1. operacije so zastavljene skladno s cilji opredeljenimi v TUS in skladno z IN TUS (četudi uvrstitev
operacije, ki je predmet vloge, na seznam projektov v IN
TUS ni pogoj za njeno sofinanciranje s sredstvi CTN),
kakor tudi cilji te prednostne naložbe;
2. operacije se izvajajo na območjih CTN (mestna naselja in naselja mestnih območij – SURS, 2013)
v 11 mestnih občinah;
3. operacije so zastavljene skladno s cilji opredeljenimi v CPS;
4. operacije upoštevajo strokovne zahteve, podane v Prilogah B, C in D tega povabila;
5. pripravljenost projekta – projekt mora biti izvedljiv v obdobju trajanja finančne perspektive 2014–2020,
za kar prijavitelj predloži najmanj Dokument identifikacije
investicijskega projekta (DIIP), izdelanega v skladu z določbami UEM in, če je potrebno, novelacijo investicijskega dokumenta (lahko pa dodatno tudi predinvesticijsko
zasnovo ali investicijski program, če sta že izdelana
oziroma novelacijo teh dokumentov);
6. operacije morajo imeti ustrezno načrtovana
sredstva v občinskem NRP.
8.3. Posebni pogoji glede na upravičen ukrep
Glede na predviden upravičen ukrep operacije se
upoštevajo Priloge B, C in D tega povabila znotraj veljavne zakonodaje.
9. Kazalnik učinka v PN 4.4
Operacije morajo prispevati k doseganju kazalnika
učinka v PN 4.4 (glej poglavje 8.1) in k okviru uspešnosti prednostne osi 4.

ID

Merska enota

Kazalnik učinka

4.17 Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru
trajnostnih urbanih strategij
ID
Okvir uspešnosti v prednostni osi 4
F1

Finančni kazalnik

število
Merska enota
Vložena sredstva/
izdatki v EUR

Ciljna vrednost
KR VS
7

Ciljna vrednost
KR ZS
4

Mejnik za 2018
KR VS
4.000.000
Končni cilj
KR VS
12.517.690

Mejnik za 2018
KR ZS
5.000.000
Končni cilj
KR ZS
13.789.567
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Operacije morajo prispevati tudi h kazalnikom rezultata v PN 4.4, ki se dosegajo na nivoju celotne države. Prispevek h kazalnikom rezultata mora biti opisno
utemeljen.
ID
4.12
4.13
4.20

Kazalnik rezultata
Delež potniških kilometrov v železniškem prevozu
od kopenskega prevoza
Delež potniških kilometrov v avtobusnem prevozu
od kopenskega prevoza
Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa

10. Metodologija in merila za razvrščanje vlog
Predlagane operacije, ki bodo izpolnjevale pogoje
za upravičenost do sofinanciranja, se bodo nadalje presojale na podlagi meril za ocenjevanje. Merila za izbor
operacij temeljijo na naslednjih dokumentih:
– »Merila za izbor operacij v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike za
obdobje 2014–2020«;
– »Vsebinska izhodišča za upravičence mehanizma CTN za pripravo operacij trajnostne mobilnosti
(PN 4.4)«, verzija 1.01, september 2017.
Vse pravočasne in formalno popolne vloge v skladu z javnim povabilom bo razvrstila Strokovna komisija
ZMOS za izvedbo CTN.

Merska enota
delež

Ciljna vrednost – celotna Slovenija
3,6

delež

16

t CO2 ekv

0,00

Operacije se razvrsti glede na prispevek posamezne operacije k merilu. Operacija lahko prispeva
k enemu ali več merilom. Seštevek točk za operacijo
je podlaga za ugotavljanje doseženega spodnjega
praga potrebnih točk ter podlaga za razvrstitev operacije na seznam izbranih operacij za sofinanciranje.
Razvrstitev operacij posamezne mestne občine se
upošteva znotraj indikativne alokacije sredstev po
mestnih občinah.
Merila za prispevek operacije k spodbujanju nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi
ukrepi (PN 4.4)

M1: Prispevek k spodbujanju ustvarjanja trajnostnega prometnega sistema s prispevkom k doseganju
strateških ciljev CPS:
– operacija prispeva k 3 ali več strateškim ciljem CPS
– operacija prispeva k 2 strateškima ciljema CPS
– operacija prispeva k 1 strateškemu cilju CPS
M2.1: Prispevek k zmanjšanju opravljenih potniških kilometrov z osebnimi motornimi vozili in izboljšanju
kakovosti zraka v mestih – parkirna mesta P+R:
– operacija ob predpostavki 85 % zasedenosti vozlišča in 1,5 osebe/avtomobil, glede na razdaljo do
ukinjenih parkirnih mest in njihovo število, zagotavlja na delovni dan zmanjšanje opravljenih potniških
kilometrov za 500 km ali več
– operacija ob predpostavki 85 % zasedenosti vozlišča in 1,5 osebe/avtomobil, glede na razdaljo do
ukinjenih parkirnih mest in njihovo število, zagotavlja na delovni dan zmanjšanje opravljenih potniških
kilometrov za 300 km ali več
– operacija ob predpostavki 85 % zasedenosti vozlišča in 1,5 osebe/avtomobil, glede na razdaljo do
ukinjenih parkirnih mest in njihovo število, zagotavlja na delovni dan zmanjšanje opravljenih potniških
kilometrov za vsaj 100 km
M2.2: Prispevek k zmanjšanju opravljenih potniških kilometrov z osebnimi motornimi vozili in izboljšanju
kakovosti zraka v mestih – razvoj JPP:
– povezava z JPP proti središču mesta vsaj na vsakih 15 minut (Ljubljana) ali 20 minut (Maribor) oziroma
30 minut (manjša mesta) med 6. in 18. uro, na delovni dan med šolskim letom
– povezava z JPP proti središču mesta vsaj na vsakih 15 minut (Ljubljana) ali 20 minut (Maribor) oziroma
30 minut (manjša mesta) v času jutranje prometne konice, na delovni dan med šolskim letom
– povezava z JPP z vsaj 12 odhodi v vsako smer med 6. in 18. uro, na delovni dan med šolskim letom
M3.1: Prispevek k zmanjšanju opravljenih potniških kilometrov z osebnimi motornimi vozili in izboljšanju
kakovosti zraka v mestih – ureditev kolesarske infrastrukture:
– operacija zagotavlja zvezno kolesarsko povezavo dolžine 1,5 km ali več v vsako smer, ki povezuje po
funkciji različne točke mesta
– operacija zagotavlja zvezno kolesarsko povezavo dolžine od 0,5 do 1,5 km v vsako smer, ki povezuje
po funkciji različne točke mesta
– operacija zagotavlja zvezno kolesarsko povezavo dolžine od 0 do 0,5 km v vsako smer, ki povezuje po
funkciji različne točke mesta
M3.2: Prispevek k zmanjšanju opravljenih potniških kilometrov z osebnimi motornimi vozili in izboljšanju
kakovosti zraka v mestih – ukrepi za udobnost in privlačnost kolesarske infrastrukture:
– operacija vključuje tudi ukrepe za udobnost in privlačnost kolesarske infrastrukture (primerni nakloni,
neposredno vodenje, ozelenitev, urbana oprema ipd.) ali naprave in ukrepe za umiranje prometa
– operacija ne vključuje tudi ukrepov za udobnost in privlačnost kolesarske infrastrukture (primerni
nakloni, neposredno vodenje, ozelenitev, urbana oprema ipd.) ali naprav in ukrepov za umiranje prometa

5 točk;
3 točke;
0 točk.

7 točk;
5 točk;
3 točke.

2 točki;
1 točka;
0 točk.

5 točk;
3 točke;
1 točka.

2 točki;
0 točk.
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M3.3: Prispevek k zmanjšanju opravljenih potniških kilometrov z osebnimi motornimi vozili in izboljšanju
kakovosti zraka v mestih – ukrepi za izboljšanje kolesarske infrastrukture:
– operacija vključuje tudi ukrepe za izboljšanje kolesarske infrastrukture z namestitvijo opreme, kot so
števci prometa, stojala za kolesa, nadstrešnice za parkiranje koles in druge podobne opreme skladno
s smernicami
– operacija ne vključuje tudi ukrepov za izboljšanje kolesarske infrastrukture z namestitvijo opreme, kot
so števci prometa, stojala za kolesa, nadstrešnice za parkiranje koles in druge podobne opreme skladno
s smernicami
M3.4: Prispevek k zmanjšanju opravljenih potniških kilometrov z osebnimi motornimi vozili in izboljšanju
kakovosti zraka v mestih – neposrednost kolesarske povezave:
– operacija predstavlja najbolj neposredno povezavo med izhodiščem in ciljem (razdalja)
– operacija predstavlja povezavo med izhodiščem in ciljem, ki je od najbolj neposredne daljša za manj
kot 10 %
– operacija predstavlja povezavo med izhodiščem in ciljem, ki je od najbolj neposredne daljša za več kot
10 % do 20 %
M4: Prispevek k družbeni spremembi ter k dvigu družbene ozaveščenosti:
– operacija vključuje ukrepe za dvig družbene ozaveščenosti glede ciljev, skladnih s trajnostno
mobilnostjo
– operacija ne vključuje ukrepov za dvig družbene ozaveščenosti glede ciljev, skladnih s trajnostno
mobilnostjo

Spodnja meja točk, ki jih mora posamezna operacija doseči glede na predpisana merila, je 6 točk.
Doseganje meril oziroma njihovo preseganje pomeni
višjo uvrstitev operacije na seznamu izbranih operacij.
V primeru doseganja istega števila točk predlaganih operacij, bodo višje razvrščene tiste operacije, ki bodo točke
zbrale v večjem številu meril oziroma, če je tudi število meril enako, tiste operacije, ki bodo vključevale ureditev več
parkirnih mest ali več km urejene kolesarske infrastrukture.
Sredstva se dodeljujejo operacijam glede na uvrstitev na seznamu izbranih operacij znotraj indikativne alokacije sredstev po mestnih občinah, viru sofinanciranja
in prednostnih naložbah. Posameznemu upravičencu se
dodelijo sredstva v skladu z indikativno alokacijo sredstev (Priloga A), ki ne more biti presežena.
11. Rok za oddajo in navodila za predložitev vloge
Rok za oddajo vlog za izbor operacij po tem povabilu je 6. 11. 2017. Prepozno prispele vloge bodo
zavržene. V primeru nepopolnih vlog bodo vlagatelji pozvani k dopolnitvi vloge v roku 5 delovnih dni. V kolikor
vlagatelj ne predloži zahtevanih dopolnitev v tem roku,
se vloga zavrže.
Vloga za operacijo se izpolni smiselno z vpisom zahtevanih podatkov, pri čemer se vnašajo podatki iz najvišjega investicijskega dokumenta. Usklajenost občinskega
NRP z investicijsko dokumentacijo do oddaje vloge na to
povabilo ni zahtevana. V obrazcih 4 in 5 se podatki vpisujejo samo v polja, označena z rumeno barvo. Vloga mora
biti žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika
vlagatelja ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis vloge.
Obvezne priloge k vlogi v 1. fazi so:
1. Izpolnjen Obrazec 1: Osnovni podatki o upravičencu in operaciji;
2. Izpolnjen Obrazec 2: Izpolnjevanje osnovnih pogojev;
3. Izpolnjen Obrazec 3: Usklajenost operacije
s TUS, IN TUS in CPS;
4. Izpolnjen Obrazec 4: Obrazec za operacijo, ki
obsega en projekt ali
Izpolnjen Obrazec 5a: Krovni obrazec za operacijo,
ki obsega skupino projektov in
Izpolnjen Obrazec 5b: Obrazec za projekt znotraj
operacije
5. Izpolnjen Obrazec 6: Izjava o točnosti podatkov
v vlogi;
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6. Celostna prometna strategija mestne občine;
7. Dokazilo o sprejetju CPS;
8. Dokazilo, da se operacija izvaja na območju CTN
(grafični prikaz – območje CTN z jasno označenim območjem izvajanja operacije znotraj le-tega);
9. Izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) v skladu z določbami UEM in, če je potrebno,
novelacijo investicijskega dokumenta (lahko pa dodatno
tudi predinvesticijsko zasnovo ali investicijski program, če
sta že izdelana oziroma novelacijo teh dokumentov), iz katerega je razvidna izvedljivost operacije v obdobju trajanja
finančne perspektive 2014–2020 in prispevek k doseganju
kazalnikov iz poglavja 9 tega povabila;
10. Dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo
operacije – podpisan NRP, v katerega je uvrščen projekt,
ki je predmet vloge za načrtovano obdobje izvajanja
operacije;
11. Izpolnjen Obrazec 7: Obvezne priloge k vlogi
v 1. fazi – kontrolnik.
Vloga naj bo sestavljena iz enega natisnjenega
originala in ene kopije celotne vloge s prilogami v elektronski obliki (na USB ključku). Vlogo se predloži v zaprti
in zapečateni ovojnici z uporabo predloge na Obrazcu 8,
tj. s pripisom »Ne odpiraj – vloga PN 4.4, 303-55/2017«.
Vlogo se pošlje na Strokovno službo ZMOS, na naslov
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
Dokumentacijo
povabila
lahko
upravičenci pridobijo na spletni strani ZMOS na naslovu www.
zmos.si/index.php/ctn. Vprašanja glede prijave na javno
povabilo lahko upravičenci pošljejo na elektronski naslov
zmos@koper.si do 20. 10. 2017. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani ZMOS predvidoma do 23. 10. 2017.
Vlagatelji bodo o končnem izboru operacij po potrditvi seznama izbranih operacij na Skupščini ZMOS
obveščeni pisno in preko elektronske pošte ter z objavo
izbranih operacij na spletni strani ZMOS.
12. Priloge k povabilu
Obrazec 1: Osnovni podatki o upravičencu in operaciji;
Obrazec 2: Izpolnjevanje osnovnih pogojev in meril;
Obrazec 3: Usklajenost operacije s TUS, IN TUS
in CPS;
Obrazec 4: Obrazec za operacijo, ki obsega en
projekt;
Obrazec 5a: Krovni obrazec za operacijo, ki obsega
skupino projektov;
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Obrazec 5b: Obrazec za projekt znotraj operacije;
Obrazec 6: Izjava o točnosti podatkov v vlogi;
Obrazec 7: Obvezne priloge k vlogi v 1. fazi – kontrolnik;
Obrazec 8: Oprema ovojnice za vlogo;
Priloga A: »Metodologija za izračun indikativne alokacije sredstev za uporabo mehanizma CTN«;
Priloga B: »Smernice za vzpostavitev sistema P+R
(parkiraj in presedi) in umeščanje vozlišč P+R v urbanih
naseljih«;
Priloga C: »Kolesarjem prijazna infrastruktura –
Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih«;
Priloga D: »Infrastruktura za pešce – splošne usmeritve«.
Združenje mestnih občin Slovenije
Ob-3118/17
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na podlagi sklepa o prodaji z dne 27. 9. 2017 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja
ponudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje.
II. Opis predmeta prodaje:
1. parc. št. 44/6, k.o. 680 – Tezno (ID 4493283), nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 366,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 18.900,00 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 35010-1646/2017-2, ki ga je dne 8. 9. 2017 izdala
Mestna občina Maribor:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške
parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine:
Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000
(MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu
Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86,
20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92); Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za
območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93,
8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01,
23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in 17/10, tehnični popravek MUV št. 17/09, 26/12 – sklep ter Uradni list RS,
št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in 111/08); Prostorski
ureditveni pogoji (PUP): Odlok o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 1/14 – UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15,
20/16, 29/16 (popr.), 9/17 (popr.)); oznaka prostorske
enote: Te2-C po prostorskih sestavinah planskih aktov;
Te 2 po PUP;
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba po prostorskih sestavinah planskega akta:
stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja; podrobnejša namenska raba po prostorskem izvedbenem
aktu: po PUP površine za centralne dejavnosti – prostostoječa posamična gradnja;
c. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: Varovalni pas
lokalne ceste (širina varovalnega pasu: 10 m merjeno od
zunanjega roba cestnega sveta); Železniška proga (širina
varovalnega pasu: 106 m merjeno od osi skrajnih tirov);
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Maribor
(MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinskega prostorske-

ga načrta Mestne občine Maribor (MUV, št. 22/07, 32/10,
15/13, 20/17) – faza priprave: osnutek akta.
2. parc. št. 40/1, k.o. 680 – Tezno (ID 1513837), parc.
št. 40/3, k.o. 680 – Tezno (ID 2857356), parc. št. 41/1,
k.o. 680 – Tezno (ID 1591299), nezazidano stavbno zemljišče v skupni izmeri 914 m2; izhodiščna vrednost prodaje
znaša 46.270,00 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 35010-1645/2017-2, ki ga je dne 8. 9. 2017 izdala Mestna občina Maribor:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške
parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine:
Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000
(MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu
Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86,
20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92); Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 8/94,
5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02,
28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in 17/10, tehnični popravek MUV
št. 17/09, 26/12 – sklep ter Uradni list RS, št. 72/04, 73/05,
9/07, 27/07, 36/07 in 111/08); Prostorski ureditveni pogoji
(PUP): Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 1/14 –
UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 20/16, 29/16 (popr.), 9/17
(popr.)); oznaka prostorske enote: Te2-C po prostorskih
sestavinah planskih aktov; Te 2 po PUP;
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba po prostorskih sestavinah planskega akta:
stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja; podrobnejša namenska raba po prostorskem izvedbenem aktu:
po PUP površine za centralne dejavnosti – prostostoječa
posamična gradnja;
c. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: Varovalni pas
elektrovoda (širina varovalnega pasu: 1 m merjeno od osi
električnega voda) – za parc. št. 40/1 in 41/1; Varovalni
pas elektrovoda (širina varovalnega pasu: 1,5 m merjeno
od osi električnega voda) – za parc. št. 40/1; Varovalni pas
lokalne ceste (širina varovalnega pasu: 10 m merjeno od
zunanjega roba cestnega sveta) – za parc. št. 40/1 in 41/1;
Varovalni pas telekomunikacijskega vodu (širina varovalnega pasu: 1,5 m od osi voda) – za parc. št. 40/1 in 41/1;
Železniška proga (širina varovalnega pasu: 106 m merjeno
od osi skrajnih tirov) – vse parcele;
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Maribor
(MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV, št. 22/07, 32/10,
15/13, 20/17) – faza priprave: osnutek akta.
3. parc. št. 477/1, k.o. 2595 – Škofije (ID 1403667),
nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 181,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 7.266,00 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 3501-2394/2017, ki ga je dne 13. 9. 2017 izdala Mestna občina Koper:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške
parcele: Prostorske sestavine plana: Dolgoročni plan občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93,
7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Družbeni plan občine Koper
(Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95,
11/98) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne
občine Koper (Uradne objave, št. 16/99, 33/01 in Uradni
list RS, št. 96/04, 97/04, 79/09); Prostorski izvedbeni akti:
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper
(Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001 – obvezna razla-
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ga, 24/2001 – spremembe in dopolnitve, Uradni list RS,
št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06 – spremembe in dopolnitve, 124/08 – obvezna razlaga, 22/09 – spremembe
in dopolnitve, 65/10 – spremembe in dopolnitve, 29/12 –
obvezna razlaga, 50/12 – obvezna razlaga, 47/16 – spremembe in dopolnitve).
b. Podatki o namenski rabi prostora: Oznaka prostorske enote: KS-16-V; namenska raba po planu: ureditveno območje za poselitev; podrobnejša namenska raba:
območje za stanovanja; omejitve rabe po planu in PIA:
navedena parcela se nahaja na območju vaškega jedra
(oznaka V); opozorilo: namenska raba po planu še ne pomeni možnosti gradnje objekta.
c. Začasni prostorski ukrepi za zavarovanje: Odlok
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za
postavitev oglaševalskih objektov v Mestni občini Koper
(Uradi list RS, št. 47/16).
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o pripravi
občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 74/07);
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »območja lokacij za postavitev objektov za
oglaševanje« (Uradni list RS, št. 41/16).
ii. Zemljišče nima urejenega neposrednega dostopa
do javne ceste.
4. parc. št. 2218/3, k.o. 681 – Pobrežje (ID 6540167),
in parc. št. 2219/3, k.o. 681 – Pobrežje (ID 6576492),
nezazidano stavbno zemljišče v skupni izmeri 580,00 m2;
izhodiščna vrednost prodaje znaša 33.089,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč
št. 35010-1644/2017-2, ki ga je dne 8. 9. 2017 izdala Mestna občina Maribor:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške
parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan Občine Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV
št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu Mesta
Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 20/88,
3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96,
27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04,
25/04, 8/08 in 17/10, tehnični popravek MUV št. 17/09,
26/12 – sklep ter Uradni list RS, št. 72/04, 73/05, 9/07,
27/07, 36/07 in 111/08); Prostorski ureditveni pogoji (PUP):
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV št. 1/14 – UPB1,
12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 20/16 (popr.), 9/17 (popr.)) –
velja za parc. št. 2218/3 in del parc. št. 2219/3; Državni
lokacijski načrt (DLN): Uredba o državnem lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Slivnica–Pesnica (Uradni list RS,
št. 41/98, 72/00, 68/02, 72/04, 22/14) – velja za del parc.
št. 2219/3; oznaka prostorske enote: Po10-s po prostorskih
sestavinah planskih aktov; po 10 po PUP.
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba po prostorskih sestavinah planskega akta: stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja; podrobnejša
namenska raba po prostorskem izvedbenem aktu: po PUP
površine za stanovanja, prostostoječa – posamična gradnja, eno- in dvostanovanjske stavbe; po DLN: površine
za promet.
c. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih: Varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture: Varovalni pas distribucijski plinovod pod 1 bar
(širina varovalnega pasu: 5 m merjeno od osi voda) – za
parc. št. 2218/3; Varovalni pas distribucijski plinovod 1 do
16 bar (širina varovalnega pasu: 30 m merjeno od osi
voda); Varovalni pas elektrovoda (širina varovalnega pasu:
1 m od osi električnega voda) – za parc. št. 2219/3; Varo-
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valni pas lokalne ceste (10 m merjeno od zunanjega roba
cestnega sveta) in Varovalni pas telekomunikacijskega
voda (1,5 m od osi voda) – za parc. št. 2218/3.
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Maribor
(MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV št. 22/07, 32/10,
15/13, 20/17) – osnutek akta.
5. parc. št. 1825/2, k.o. 681 – Pobrežje (ID 652954),
parc. št. 1825/3, k.o. 681 – Pobrežje (ID 5191595), parc.
št. 1826/1, k.o. 681 – Pobrežje (ID 5336128), parc.
št. 1827/1, k.o. Pobrežje (ID 3255162), nezazidano stavbno zemljišče v skupni izmeri 1.006 m2; izhodiščna vrednost
prodaje znaša 70.070,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč
št. 35010-1643/2017-2, ki ga je dne 8. 9. 2017 izdala Mestna občina Maribor:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške
parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan
občine Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV št. 1/86,
16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu Mesta Maribor
za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90,
3/90, 16/90, 7/92), Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine
Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98,
11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08
in 17/10, tehnični popravek MUV št. 17/09, 26/12 – sklep
ter Uradni list RS, št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in
111/08); Prostorski ureditveni pogoji (PUP): Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 1/14 – UPB1, 12/14, 5/15,
11/15, 20/15, 20/16, 29/16 (popr.), 9/17 (popr.)); oznaka
prostorske enote: Po5-S po prostorskih sestavinah planskih aktov; Po 5 po PUP.
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba zemljišč po prostorskih sestavinah planskega
akta: stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja;
podrobnejša namenska raba po PUP: površine za stanovanjske in dopolnilne dejavnosti (prostostoječa – posamična gradnja; večstanovanjske stavbe – vila bloki, stolpiči,
lamelni bloki);
c. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih: Varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: Varovalni pas
elektrovoda (širina varovalnega pasu: 1 m od osi električnega voda) – za parc. št. 1825/2, 1826/1, 1827/1; Varovalni pas elektrovoda (širina varovalnega pasu: 1,5 m od
osi električnega voda) – za parc. št. 1826/1; Varovalni pas
lokalne ceste (širina varovalnega pasu: 10 m merjeno od
zunanjega roba cestnega sveta) – za parc. št. 1825/2,
1825/3, 1826/1; Varovalni pas telekomunikacijskega vodu
(širina varovalnega pasu: 1,5 m od osi voda) – za parc.
št. 1825/2, 1826/1.
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Maribor
(MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV, št. 22/07, 32/10,
15/13) – faza priprave: osnutek akta.
ii. Zemljišče nima urejenega neposrednega dostopa
do javne ceste.
6. parc. št. 1034/2, k.o. 452 Dolena (ID 1120013) –
zazidano stavbno zemljišče s stanovanjskim objektom na
naslovu Dolena 36a (št. stavbe 46) in gospodarskim poslopjem (št. stavbe 208), skupna površina zemljišča znaša
1.151 m2 ter parc. št. 1033/1, k.o. 452 Dolena (ID 1024391)
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– deloma nezazidano stavbno zemljišče, deloma kmetijsko
zemljišče v skupni izmeri 1.981 m2; skupna izhodiščna vrednost prodaje znaša 61.460,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 3501-1960/2017-2 (5009), ki ga je dne 18. 9. 2017
v imenu Občine Videm izdala Skupna občinska uprava
občin v Spodnjem Podravju:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške
parcele: Občinski prostorski načrt: Odlok o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/15).
b. Enota urejanja prostora: Odprti prostor Haloze;
HV01 Haloze – območje Dolene.
c. osnovna namenska raba prostora: parc. št. 1033/1
– parcela se večinoma nahaja v območju kmetijskih zemljišč, zahodni del parcele pa se nahaja v območju stavbnih zemljišč; parc. št. 1034/2 – območje stavbnih zemljišč;
podrobna namenska raba prostora: parc. št. 1033/1 –
parcela se večinoma nahaja v območju drugih kmetijskih
zemljišč (K2), zahodni del parcele pa v območju površin
razpršene poselitve (A), kot avtohtoni poselitveni vzorec
v krajini, nizke gostote pozidave, s pojavi samotnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, raztresenih, razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih
manjših naselij (manjša gručasta naselja); površine razpršene poselitve so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju ter spremljajočim dejavnostim;
parc. št. 1034/2 – podrobnejša namenski rabi prostora:
območje površin razpršene poselitve (A), kot avtohtoni
poselitveni vzorec v krajini, nizke gostote pozidave, s pojavi samotnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih,
raztresenih, razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih
oblik strnjenih manjših naselij (manjša gručasta naselja);
površine razpršene poselitve so namenjene površinam
kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju ter spremljajočim dejavnostim.
d. Podatki o območjih varovanj in omejitev, ki veljajo
na območju zemljišč parc. št. 1033/1 in 1034/2: Varovalni
pas prometne infrastrukture – lokalne ceste; Erozijsko območje, kjer veljajo protierozijski ukrepi (običajni); Ekološko
pomembno območje z oznako EPO – Vinorodne Haloze
42400, ki je zavarovano z Uredbo o ekološko pomembnih
področjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13); Območje varstva Natura 2000 z oznako pSCI – SI3000118
Boč-Haloze Donačka gora, ki je zavarovano z Uredbo
o posebnih varstvenih območjih (Natura 2000) (Uradni list
RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 –
popravek, 3/14).
e. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o začetku
postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega
prostorskega načrta Občine Videm, prve spremembe in
dopolnitev (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/17);
faza priprave: Sklep (Spremembe 1).
7. parc. št. 3171/3, k.o. 2391 – Vipavski
križ (ID 3168410), zazidano stavbno zemljišče
v izmeri 271,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša
10.500,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 3502-1/17-1350, ki ga je dne 15. 9. 2017 izdala Občina
Ajdovščina:
a. Parcela št. 3717/3, k.o. Vipavski križ je po veljavnih
prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana
Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 96/04) opredeljena
kot stavbno zemljišče.
b. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o pripravi
prostorskega načrta Občine Ajdovščina (Uradni list RS,
št. 120/07).
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8. parc. št. 89/3, k.o. 2155 – Hraše (ID 2916007), nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 494 m2; izhodiščna
vrednost prodaje znaša 24.500,00 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča
št. 3506-0573/2017-2, ki ga je dne 15. 9. 2017 izdala
Občina Radovljica:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške
parcele: Občinski prostorski načrt: Strategija prostorskega razvoja občine Radovljica z urbanistično zasnovo
Radovljica – Lesce (Deželne novice — Uradne objave,
št. 159/12); Prostorski red občine Radovljica (Deželne
novice – Uradne objave, št. 159/12, 166/12 – popravek, 170/13, 178/13 – razlaga, 191/14, 194/15, 202/15);
Prostorski izvedbeni načrt: Zazidalni načrt Center – Lesce (Deželne novice, Uradne objave, št. 98/08, 112/09,
123/10, 128/10, 132/10, 150/11, 157/12).
b. Podatki o namenski rabi prostora: prostorska enota LE 01 – osnovna namenska raba: poselitev – mešana
območja (M); podrobna namenska raba: osrednje površine (MO).
c. Podatki o varovanju in omejitvah (vrste varovalnega območja, ki so s posebnim aktom oziroma predpisom
o zavarovanju opredeljena kot varovana območja): lega
v območju, ki se ureja z ZN Center – Lesce (Deželne novice, Uradne objave, št. 98/08, 112/09, 123/10, 128/10,
132/10, 150/11, 157/12); potek in varovalni pas telekomunikacijskega voda; vplivno območje letališča ALC Lesce
– območje »B«; varovalni pas kategorizirane občinske
ceste – lokalna cesta LC 348031 in javna pot JP 848721.
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami
oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o začetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev Prostorskega
reda občine Radovljica (Deželne novice Uradne objave,
št. 198/15) – faza: zaključena dopolnilna javna razgrnitev; Priprava četrtih sprememb in dopolnitev Prostorskega reda Občine Radovljica – javno naznanilo o javni
razgrnitvi (DN UO, št. 229/17) – faza: zaključena javna
razgrnitev.
V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremičnin
ni vključen 2 % davek na promet nepremičnin oziroma
DDV po zakonsko določeni stopnji. Davek in stroški prenosa lastništva bremenijo kupca.
Posebni pogoji urejanja zemljišč v varovalnem pasu
avtoceste: na zemljiščih, ki se deloma ali v celoti nahajajo znotraj 40-metrskega varovalnega pasu avtoceste,
merjeno od zunanjega roba cestnega sveta, je po določbi 66. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10,
48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) raba prostora omejena.
Za gradnjo in rekonstrukcijo objektov ter za izvajanje ka
kršnih koli drugih del na zemljiščih v varovalnem pasu
avtoceste je, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev za
posege v prostor, potrebno pridobiti tudi soglasje DARS
d.d. kot upravljavca avtocest. Pri izdaji soglasja se morajo
upoštevati interesi varovanja državne ceste in prometa
na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa
ter varovanja njenega videza, zato bistvena opozorila in
pogoji v soglasju določajo da posegi v varovalnem pasu
avtoceste:
– ne smejo biti v nasprotju s predpisanimi ukrepi za
varstvo cest in za varno odvijanje prometa na njih;
– da je zaradi prihodnjega razvoja prometa potrebno
upoštevati možnost širitev avtoceste za en vozni pas, to
je minimalno 7,0 m obojestransko;
– da morajo biti morebitni objekti odmaknjeni od parcelne meje avtoceste najmanj toliko, kolikor je predvidena
višina objekta oziroma najmanj 8,0 m (torej 15,0 m od
meje cestnega sveta);
– da se parkirišče lahko izvede z odmikom najmanj
1,0 m od parcelne meje cestnega sveta;
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– da morajo biti vsi komunalni vodi odmaknjeni od
meje cestnega sveta najmanj 2,0 m (cca 4,0 m od varovalne ograje);
– da mora investitor morebitnega objekta zagotoviti
njegovo pasivno zaščito skladno s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12) in Tehničnimi smernicami za graditev »TSG-1-005 Zaščita pred
hrupom«;
– da je izvedba vseh ukrepov za zaščito pred vplivi
ceste in prometa na njej za nove objekte in njihove funkcionalne površine, umeščene v varovalni pas avtocest,
obveznost investitorjev (četrti odstavek 66. člena Zakona
o cestah);
– da meteorna voda njej z objektov in njihove funkcionalne površine ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje avtoceste in njenega cestnega sveta, sama
ureditev odvodnje meteornih voda pa ne sme poslabšati
ali ogroziti obstoječega sistema odvodnjavanja avtoceste;
– če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnih
kamnov, je le-te investitor dolžan na svoje stroške po
pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti
v prvotno stanje;
– da mora biti osvetlitev skladna z Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list
RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13);
– da se zaradi varovanja videza avtoceste in varnosti
prometa na njej v njenem varovalnem pasu ne sme postavljati nikakršnih reklam, svetlobnih napisov in drugih
za prometno varnost motečih dejavnikov, kot to določa
78. člen Zakon o cestah;
– da se s posegi v varovalni pas avtoceste ne sme
onemogočati ali ovirati izvajanja rednih vzdrževalnih del na
avtocesti in na njenih spremljajočih objektih.
III. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 15 dni od prejema obvestila prodajalca, da
je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku
15 dni je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, ko je
kupec proračunski uporabnik, veljajo plačilni roki, kot jih
določa 32. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS,
št. 80/16 in 33/17).
IV. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
V. Pogoji sodelovanja:
a.) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe.
b.) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, ki
velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10 % od
objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na transakcijski
račun prodajalca št.: SI56 05100 – 8000069735, odprt pri
Abanki d.d., z obvezno navedbo namena nakazila: varščina, sklic na številko 231-030.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena
v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
c.) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalnega
prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke o zastopnikih podjetja,
– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– Višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne cene,
– Davčno številko, matično številko (za pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in
telefonsko številko.
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– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo
osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu
druge države članice Evropske unije, ostali pa še dokazila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko lastninsko
pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobijo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna
pogodba.
2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od treh mesecev.
3. V kolikor v postopku fizična ali pravna oseba
sodeluje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno
pooblastilo, overjeno pri notarju.
4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke računa za primer vračila
varščine.
5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina
razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela
najkasneje do 27. 10. 2017 do 12. ure na naslov: Družba
za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod oznako
»Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov
pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo
v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe
pisno obveščeni.
VII. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena
cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne
prodajne cene.
VIII. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
– Nepremičnine so pod posamezno zaporedno številko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če
je podana za posamezen sklop v celoti;
– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena, v kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod
enakimi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji;
– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli
ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe;
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku
15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem
roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe;
– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po
sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec;
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je
120 dni od roka za oddajo ponudbe.
IX. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziroma
spletni strani www.dars.si ali po tel. 01/300-98-82 ali
01/300-98-85.
DARS d.d.
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-4/2017/9(1324-03)

Ob-3125/17

V register političnih strank se pri politični stranki
Levica, s sedežem v Ljubljani, Parmova ulica 41,
ter z matično številko: 4099753000, vpiše sprememba naslova sedeža stranke v: Ljubljana, Prešernova
cesta 3.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 02110-33/2017-2

Ob-3143/17

Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom
11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN
(Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – Odločba US, 106/10
– ZDoh-2H, 47/12 – ZUKD-1A, 79/12 – Odločba US in
55/13 – ZUKD-1B) v povezavi z Zakonom o splošnem
upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 –
u.p.b. in nasl.) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrli Zorki Albini Ianneallo Štor, Via
Spadar 26, Forio Italija, lastnici parcele 536/1 v katastrski občini 2391 Vipavski Križ, da se javijo v 30 dneh od
dneva objave oklica v Uradnem listu RS in na e-oglasni
deski Geodetske uprave Republike Slovenije ter vstopijo
v postopek geodetske storitve izdelave elaborata ureditve meje parcele 538/2 s sosednjo parcelo 536/1 v katastrski občini 2391 Vipavski Križ, ki ga vodi geodetsko
podjetje oziroma samostojni podjetnik GEODELA Marko
Breščak s.p., Goriška cesta 25a, 5270 Ajdovščina.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 5. 9. 2017
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Objave sodišč

Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
II N 387/2011

Os-3052/17

Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagatelja: CLASS I d.o.o., podjetje za agencijske
storitve, proizvodnjo, trgovino in zunanjo trgovino, Ljub
ljana, Vošnjakova 9, Ljubljana, ki ga zastopa direktor
Ernest Aljančič, njega pa Odvetniška pisarna Marija
Bele Vatovec d.o.o. iz Ljubljane, zoper nasprotnega udeleženca: 1. Barbara Pia Hrovat, Ulica prvoborcev 19a,
Ljubljana, in ostali (po seznamu nasprotnih udeležencev
v sklepu z dne 8. 9. 2017), ob udeležbi: 1. SKB banka
d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, in ostali (po seznamu udeležencev v sklepu z dne 8. 9. 2017), zaradi
vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, dne 8. 9. 2017 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 22. 6. 1999 med prodajalcem HYPO LEASING d.o.o. Ljubljana, in kupcem
CLASS I d.o.o., katere predmet je bila prodaja oziroma
nakup poslovnega prostora v izmeri 115,50 m2, ki se
nahaja v pritličju stavbe na naslovu Vošnjakova ulica 9,
Ljubljana, s pripadajočim kletnim prostorom v izmeri
5,11 m2 ter s pripadajočim solastniškim deležem na
skupnih prostorih in napravah ter na funkcionalnem
zemljišču.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Ljubljani
8. 9. 2017

Amortizacije

zemljiškega dolga z ID 15515599 do skupne višine
320.000,00 EUR ob zapadlosti te terjatve do odpoklica,
ki je vknjižen v zemljiški knjigi pri solastni nepremičnini
prvega imetnika: parcela 1959 1990/4 do 1/2.
Sodišče poziva upravičence iz zadevnega zemljiškega pisma, da v roku 60 dni od dneva objave tega
oklica priglasijo svoje pravice in v istem roku lahko
ugovarjajo zoper predlog za razveljavitev navedenega
zemljiškega pisma (priglasitveni rok).
Sodišče poziva upravičence, naj zadevno zemljiško
pismo v roku 60 dni od dneva objave tega oklica predložijo naslovnemu sodišču.
Sodišče opozarja, da se bo zadevno zemljiško pismo razveljavilo, če navedena listina v roku 60 dni od
dneva objave tega oklica ne bo predložena naslovnemu
sodišču.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 9. 2017

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
VL 111720/2013

0963 I 1879/2016
N 40/2017

Os-3042/17

Okrajno sodišče v Domžalah, Ljubljanska
cesta 76, 1230 Domžale, skladno s 4. točko drugega
odstavka 159. člena Zakona o nepravdnem postopku
v zvezi z 237. členom Obligacijskega zakonika obvešča, da je predlagatelj Janez Narat, 16006 Pheasant
Ridge CT Woodbine HO MD 21797 Združene države Amerike, ki ga zastopa Matej Podlipnik, odvetnik
v Ljubljani, podal predlog za razveljavitev zemljiškega
pisma, št. 14/2013 z dne 16. 4. 2013, ki ga je izdalo
Okrajno sodišče v Domžalah na podlagi sklepa opr.
št. Dn 57293/2013 z dne 25. 3. 2013 in ki je bilo izstavljeno prvemu imetniku Mateju Naratu, Triglavska
ulica 16, Domžale (prej v zemljiški knjigi Perkova 23a,
Rodica, Domžale) ter se je prenašalo po odredbi, zakoniti imetnik pisma pa je bil upravičen do poplačila

Os-3063/17

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča
v Kranju, opr. št. VL 111720/2013 z dne 18. 9. 2017,
upnika Domplan, družba za inženiring, nepremičnine,
urbanizem in energetiko, d.d., Bleiweisova cesta 14,
Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik, Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžniku Davorinu Klemenčič,
brez prebivališča v Republiki Sloveniji, zaradi izterjave
881,46 EUR s pripadki, se dolžniku Davorinu Klemenčič,
brez prebivališča v Republiki Sloveniji, postavi začasno
zastopnico odvetnico Renata Godnjov Špik, Kovorska
cesta 31, Tržič. Začasna zastopnica bo dolžnika zastopala, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 20. 9. 2017
Os-2255/17

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski
sklad RS, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku
Matjažu Remenih, Zaloška cesta 69, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave preživnine, sklenilo:
Dolžniku Matjažu Remenihu se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasnega
zastopnika.
Za začasnega zastopnika se postavi Mitja Pavčič,
Čufarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2017

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
P 319/2017

Os-2524/17

Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni
svetovalki Nadji Lebar, v pravdni zadevi tožeče stranke
Berta Deković, Trg svobode 32, Trbovlje, ki ga zastopa
Ivan Blatnik, odvetnik v Trbovljah, zoper toženo stranko
Almo Napreljac, dejanski naslov neznan, zaradi zaupanja mladoletnega otroka v varstvo in vzgojo, določitve
preživnine in stikov, o postavitvi začasnega zastopnika,
15. 6. 2017 sklenilo:
Za začasnega zastopnika tožene stranke se imenuje
odvetnika Matička Žumra, Peričeva ulica 15, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 6. 2017
3033 VL 172253/2009

Os-2884/17

Okrajno sodišče v Ljubljani, je po okrajni sodnici
Valentini Radonjić, v izvršilnih zadevah upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, zoper dolžnika Marka Jankovec, Koroška cesta 19, Kranj
– dostava, zaradi izterjave 870,44 EUR s pp, v izvršilni
zadevi upnika Libuška Rupert, Loška 75, Žiri, zoper dolžnika Marka Jankovec, Koroška cesta 19, Kranj – dostava, zaradi izterjave 2.500,00 EUR s pp, v izvršilni zadevi
upnika Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova 2, Kranj, zoper dolžnika Marka Jankovec, Koroška cesta 19, Kranj
– dostava, zaradi izterjave 566,92 EUR s pp in v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva
cesta 19, Ljubljana, zoper dolžnika Marka Jankovec,
Koroška cesta 19, Kranj – dostava, zaradi izterjave
1.101,43 EUR s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžniku
neznanega prebivališča, nazadnje stanujočega Koroška
cesta 19, Kranj, postavilo začasno zastopnico – odvetnico Heleno Potisek, Ciril Metodov trg 9, 1000 Ljubljana,
ki bo v tem postopku zastopala dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 8. 2017
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zi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, se dolžniku Genanu Ćerimagiću kot začasna zastopnica postavi odvetnica Urška Pintarič, Ulica heroja Bračiča 22,
Maribor. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika od
dneva postavitve 30. 8. 2017 in vse do takrat, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 8. 2017
N 36/2017

Os-3064/17

Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni sodnici Klaudiji Zadravec Ščančar, v nepravdni zadevi predlagajoče stranke Občine Moravske Toplice, Kranjčeva
ulica 3, Moravske Toplice, ki jo zastopata odvetnici Tanja Koračin Bohar in Monika Car iz Murske Sobote,
zoper nasprotna udeleženca: 1. Viljem Lakič, Betlehem,
ZDA in 2. Alfred Lakič, Betlehem, ZDA, zaradi delitve
solastnih nepremičnin, s sklepom z dne 19. 9. 2017
nasprotnima udeležencema Viljemu Lakič in Alfredu Lakič, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki se uporablja na podlagi
37. člena Zakona o nepravdnem postopku postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Janeza Kaučič, Kerenčičeva 2, Gornja Radgona, saj sta nasprotna udeleženca
neznanega bivališča in nimata pooblaščenca.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega
je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat,
dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 9. 2017
D 212/2014

Os-2894/17

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Casino Portorož d.d., Obala 75/A, Portorož – Portorose, ki ga zastopa zak. zast. Marjan Bolka, Seča 16,
Portorož – Portorose, proti dolžniku TAK S.a.S di Agostino Ferrara & CO, Via Stella 1/g, Battipaglia Salerno,
zaradi izterjave 16.227,60 EUR, sklenilo:
Dolžniku TAK S.A.S. di Agostino Ferrara&Co, Via
Stella 1 G, 84091 Battipaglia, Salerno (SA) Italija, davčna številka: 04207190655, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Borut Rangus,
Resljeva 25, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2017

Okrajno sodišče v Tolminu je po okrožni sodnici
Andrejki Luznik, v zapuščinskem postopku po pokojni
Mariji Smrekar, poročeni Pagano, rojeni 15. 4. 1905,
z zadnjim stalnim prebivališčem v Rimu, umrli 28. 8.
2003, na podlagi določbe prvega odstavka in 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, ki se v zapuščinskem postopku smiselno
uporablja na podlagi določbe 163. člena Zakona o dedovanju – ZD, zakonitima dedinjama Domenici Marcelli
Smrekar in Giordani Smrekar, katerih prebivališče je neznano, postavilo začasnega zastopnika Ivana Rutarja,
odvetnika v Solkanu, Cesta IX. Korpusa 100.
Začasni zastopnik bo zastopal dediča v tej zapuščinski zadevi vse do takrat, dokler ta sam ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da mu je postavil skrbnika.
Po poteku enega leta od objave oklica bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega začasnega zastopnika in podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 28. 7. 2017

I 605/2017

D 177/2012

2675 VL 183450/2010

Os-3078/17

Os-2962/17

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru I 605/2017 z dne 30. 8. 2017 in v skladu z določili
82., 83. in 84. člena Zakona o pravdnem postopku v zve-

Os-2895/17

Okrajno sodišče v Tolminu je po okrožni sodnici
Andrejki Luznik, v zapuščinskem postopku po pokojni
Lidii Codermazzi, rojeni 16. 12. 1923, z zadnjim stalnim

Stran

2394 /

Št.

55 / 6. 10. 2017

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

prebivališčem Peumia 7, Gorica, Italija, umrli 19. 3. 2010,
na podlagi določbe prvega odstavka in 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP,
ki se v zapuščinskem postopku smiselno uporablja na
podlagi določbe 163. člena Zakona o dedovanju – ZD,
zakonitim dedičem Eleni Codermazzi, Nevi Codermazzi,
Alessiu Codermazzi in Vanessi Srebrnic, vsi neznanega
prebivališča, postavilo začasno zastopnico Mirjam Kragelj
Likar, odvetnico v Novi Gorici, Kidričeva ulica 19.
Začasna zastopnica bo zastopala dediča v tej zapuščinski zadevi vse do takrat, dokler ta sam ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da mu je postavil skrbnika.
Po poteku enega leta od objave oklica bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega začasnega zastopnika in podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 27. 7. 2017

D 216/2011

Zapuščinska zadeva; po pok. Fioretti Giberna,
roj. Cunja, roj. 18. 7. 1933, nazadnje stanujoči v Italiji,
v Trstu, Via Ugo Foscolo 42 in Via Ugo Foscolo 46, umrli
dne 14. 7. 1984.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 7. 2017
D 151/2016

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 482/1943

Os-2828/17

Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski
postopek po pok. Jožefu Cepušu, roj. 17. 2. 1860, poročenemu, umrlemu 2. 9. 1943, nazadnje stalno stan.
Kladje 7, Laško.
Zapustnik po podatkih sodišča ni napisal oporoke,
zato je nastopilo zakonito dedovanje. Iz dne 2. 10. 1943
vložene smrtovnice izhaja, da je bil zapustnik poročen
in je zapustil potomce, pri čemer so podatki o dedičih
nepopolni, zato sodišče ni moglo ugotoviti njihove identitete in tega, ali še živijo.
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 oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem
listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju
dne 6. 7. 2017
DD 285/2016

Os-2917/17

Pri Okrajnem sodišču v Kamniku je v teku zapuščinski postopek po pok. Mariji Jeras, roj. 26. 5. 1883,
nazadnje stanujoči Stahovica 26, Stahovica in umrli
25. 4. 1969, za nepremičnine Agrarne skupnosti Pašna
skupnost Mala Planina.
Po podatkih sodišča bi kot njeni zakoniti dediči prišli
v poštev sinovi in hčere, pri čemer sodišče razpolaga le
s podatki o dedičih sina Antona Jerasa, s podatki o morebitnih drugih sinovih in hčerah oziroma njihovih dedičih
pa sodišče ne razpolaga. Na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju zato sodišče poziva zgoraj navedene osebe oziroma tudi vse druge osebe, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica.
Po poteku enoletnega roka, bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 21. 8. 2017

Os-2689/17

Os-3039/17

Zapuščinska zadeva: po pokojnem Morgan Ivanu,
sinu Ivana, roj. 27. 5. 1896, nazadnje stanujočem v Gažonu 80, Šmarje, ki je je bil razglašen za mrtvega s sklepom N 81/2014 in določen datum smrti 28. 5. 1966.
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 Medved, Šared 28/h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 9. 2017
D 10/2017

Os-3071/17

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski
postopek po pok. Josipu Peroša, sinu Ivana, roj. 2. 4.
1861, nazadnje stanujoč v Pomjanu (Figaroli), razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča opr.
št. N 40/2016 z dne 20. 12. 2016, z določenim datumom
smrti 15. 8. 1978. Sodišče ne razpolaga s podatkom, ali
je imel zapustnik potomce. Iz spisovnih podatkov pa izhaja, da je imel zapustnik brata Ivana Peroša, roj. 18. 9.
1864 in sestro Marijo Peroša, roj. 24. 3. 1859. Dosedaj
je sodišču znan le dedič Guido Peroša, stanujoč v Hrvatinih 50, Ankaran.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim
dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda,
Šared 28/h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 8. 2017
D 258/2016

Os-3079/17

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski
postopek po pok. Ivanu Jurinčiču, sinu Ivana, imenovanega Bres, iz Boršta, neznanega bivališča, razglašen za
mrtvega na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Kopru,
opr. št. N 47/2013 z dne 16. 12. 2014, z določenim datumom smrti 20. 1. 1935. Sodišče ne razpolaga s podatkom, ali je imel zapustnik potomce.
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sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim
dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda,
Šared 28/h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 8. 2017
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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 skladu z določbami 142.b člena ZD.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 8. 2017
II D 2949/2015

Os-2918/17

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku zapuščinski
postopek po pok. Antonu Sabadinu, sinu Jakoba, roj.
8. 1. 1874, nazadnje stanujoč v Trstu, R Italija, ki je umrl
dne 29. 6. 1954. Sodišče ne razpolaga s podatkom o dedičih po zapustnikovih otrokih. Iz spisovnih podatkov
izhaja, da je bil zapustnik poročen z Ursulo, roj. Štok,
roj. 18. 4. 1878, ki sta imela več otrok, in sicer hčerke
Emilijo, Marijo Karmelo, Paulino, Angelo Krmelo, Ido in
sina Antona. Slednji je imel sina Adorata, roj. 25. 10.
1936, umrlega 23. 5. 2014, po katerem se ne ve kdo so
njegovi dediči.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) poziva dediče, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga. Sodišče je neznanim
dedičem postavilo skrbnika zapuščine Antona Medveda,
Šared 28/h, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 8. 2017

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Iskra Alojzu, sinu Alojza, rojenem
dne 8. 5. 1958, umrlem dne 30. 10. 2015, nazadnje stanujočem na naslovu Stranska pot 12, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.
Ker so se dediči I. dednega reda dedovanju odpovedali, sodišču pa niso znani podatki o morebitnih
dedičih II. ali III. dednega reda, je bil objavljen oklic neznanim dedičem, na katerega se ni javil nihče.
Morebitne upnike po pok. Iskra Alojzu obveščamo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke
o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih
obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami
142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo
v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja
za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 8. 2017

D 379/2014

I D 961/2017

D 91/2017

Os-3080/17

Os-3101/17

Zapuščinska zadeva: po pokojnem Kocjančič Jožetu, nazadnje stanujočem Dol 40, Črni Kal, ki je bil
razglašen za mrtvega s sklepom opr. št. N 71/2013 in
določen datum smrti 5. 4. 1971.
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 Medved, Šared 28/h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 9. 2017
III D 1583/2015

Os-2896/17

V zapuščinski zadevi po pokojni Karolini Markovič,
rojeni 24. 10. 1931, umrli 28. 5. 2015, nazadnje stanujoči
na naslovu Cesta 24. junija 64, Ljubljana, državljanki
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 Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustnikove dolgove.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obve-

Os-3077/17

V zapuščinski zadevi po dne 7. 5. 2017 umrlem
Jusufu Čustović, sin Arifa, roj. 10. 4. 1922, drž. RS,
vdovec, nazadnje stan. Mlekarniška ulica 12, Maribor, dedičev I. dednega reda, podatki o dedičih II. ali
III. dednega reda pa sodišču niti oporočni dedinji (pastorki) niso znani in jih sodišče tudi ni moglo pridobiti
po uradni dolžnosti.
Sodišče zato poziva zapustnikove dediče II. oziroma III. dednega reda oziroma vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se v enem letu od objave tega oklica priglasijo sodišču v zadevi pod opr.
št. I D 961/2017, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo oziroma bo o zadevi odločilo na
podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 9. 2017
D 538/2016

Os-2220/17

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagatelja postopka Upravne enote Nova Gorica, Oddelka
za kmetijstvo in občo upravo, Trg Edvarda Kardelja 1,
Nova Gorica, zapuščinski postopek po pok. Velušček
Antonu, pok. Antona, roj. 23. 1. 1925, z zadnjim bivališčem na naslovu Lig 18, Kanal, ki je umrl dne 26. 10.
1992.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zakonitih dedičih (zapustnikovih bratih in zapustnikovih sestrah ter
njihovih potomcih), ki bi prišli v poštev za dedovanje po
zapustniku.
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Zaradi navedenega sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da
se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od
te objave, sicer bo sodišče o zapuščini odločilo na podlagi določil Zakona o dedovanju in Zakona o agrarnih
skupnostih.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
25. 4. 2017

Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 8. 2017

D 541/2016

D 120/2016

Os-2920/17

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagatelja postopka Upravne enote Nova Gorica, Oddelka za
kmetijstvo in občo upravo, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, zapuščinski postopek po pok. Pregelj Andreju, pok.
Ivana, roj. 17. 7. 1895, z zadnjim stalnim prebivališčem
na naslovu Zapotok 10, Kanal, ki je umrl dne 2. 11. 1974.
Sodišče ne razpolaga z naslovi zapustnikovih zakonitih dedičev, in sicer zap. hčere Marije Pije Pizzulin,
roj. Pregelj in zap. sina Pregelj Gabrijela, ki bi po njem
prišla v poštev za dedovanje.
Zaradi navedenega sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva oba zgoraj navedena
dediča, da se v roku enega leta od te objave javita
tukajšnjemu sodišču, sicer jima bo sodišče postavilo
začasnega zastopnika ter v zadevi odločilo na temelju
njegove izjave.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 5. 2017
D 672/2016

Os-3021/17

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Vidič Ivanu, roj. 6. 6. 1850, Mišček 99, ki
je umrl 28. 8. 1917.
Za dedovanje bi kot zakoniti dediči prišli v poštev
tudi zap. vnuka Vidic Maria in Vidic Carlo, kot otroka pok. zap. sina Vidic Alojza, zap. pravnuki Cosson
Giuseppe, Cosson Maria, Cosson Giovanni, Cosson
Rosanna, Cosson Luciana in Cosson Dario kot otroci
zap. vnukinje Macorig Nataline, hčerke zap. pok. hčerke Vidic Roze ter zap. vnuki Di Betta Rosalia, Di Betta
Benito, Di Betta Mafalda, Di Betta Iolanda, Di Betta
Pietro, Di Betta Giuseppe in Di Betta Diego Paolo, kot
otroci zap. pok. hčerke Alojzije Emilije Di Betta, katerih
prebivališče sodišču ni znano oziroma njihovi potomci,
ki sodišču tudi niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 8. 2017
D 298/2017

Os-3028/17

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Štrukelj Francu, Šempas 191, ki je umrl
dne 23. 8. 1915.
Kot zakoniti dediči bi za dedovanje po zapustniku
prišli v poštev tudi zap. sin Miro, ki je živel v Ljubljani,
zap. sin Venčko, ki naj bi imel dve hčerki in zap. hčerka,
ki naj bi živela v Franciji, katerih prebivališče sodišču
ni znano oziroma njihovi potomci, ki sodišču tudi niso
znani.

Os-2850/17

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po dne 26. 3. 2016 umrlem Kristan Andreju, rojenem
dne 16. 5. 1965, nazadnje stanujočem Alpska cesta 17,
Bled, in sicer pod opravilno številko D 120/2016.
Ker gre za zapuščino brez dedičev, vse upnike zapustnika, skladno z drugim odstavkom in 4. točko tretjega odstavka 142.a člena ter prvim odstavkom 142.b člena Zakona o dedovanju, opozarjamo, da bo zapuščina
prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik v roku
6 mesecev po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v 6 mesecih od dneva objave oklica, če
gre za neznanega upnika, ne bo vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, in
da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Upniki lahko podatke o premoženju, ki sestavlja
zapuščino in zapustnikovih obveznostih, pridobijo pri
Okrajnem sodišču v Radovljici, ki vodi navedeno zapuščinsko zadevo.
Vse upnike zapustnika se poziva, da lahko v 6 mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 8. 8. 2017
D 76/2016

Os-2911/17

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po dne 27. 1. 2016 umrli Škofljanec Magdaleni, rojeni
dne 1. 1. 1940, nazadnje stanujoči Nova vas pri Lescah
27A, 4240 Radovljica, in sicer pod opravilno številko
D 76/2016.
Ker gre za zapuščino brez dedičev, vse upnike zapustnice, skladno z drugim odstavkom in 4. točko tretjega odstavka 142.a člena ter prvim odstavkom 142.b člena Zakona o dedovanju, opozarjamo, da bo zapuščina
prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik v roku
6 mesecev po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v 6 mesecih od dneva objave oklica, če
gre za neznanega upnika, ne bo vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, in
da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Upniki lahko podatke o premoženju, ki sestavlja
zapuščino in zapustničinih obveznostih, pridobijo pri
Okrajnem sodišču v Radovljici, ki vodi navedeno zapuščinsko zadevo.
Vse upnike zapustnice se poziva, da lahko v 6 mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 23. 8. 2017
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Os-2893/17

Pri tem sodišču je v teku zapuščinski postopek po
pokojni Olgi Fratnik, rojeni 23. 9. 1913, z zadnjim stalnim
prebivališčem Via Vasulgana 28, Rim, Italija, ki je umrla
21. 12. 1987.
Glede na to, da sodišče nima podatkov o tem, ali
je zapustnica zapustila dediče prvega dednega reda
(moža in otroke oziroma njihove potomce), s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, da se v roku enega leta od njegove objave
zglasijo in to pravico uveljavljajo.
Če se po poteku enega leta od objave oklica dediči
ne zglasijo, bo sodišče odločilo po podatkih sodnega
spisa.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 28. 7. 2017

Oklici pogrešanih
N 37/2016

Os-3053/17

Pri Okrajnem sodišču v Krškem je v teku nepravdni
postopek zaradi razglasitve Antona Jereba, roj. 25. 1.
1937, zadnje znano bivališče Koprivnica 18, Koprivnica,
za mrtvega.
Anton Jereb je pogrešan od 21. 9. 1981, ko je odšel
od doma in se ni več vrnil.
Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postopku sodišče Antona Jereba poziva, da se oglasi, vse, ki
kaj vedo o njegovem življenju ali smrti pa, da to v treh
mesecih od objave tega oklica, sporočijo Okrajnemu
sodišču v Krškem. Po poteku tega roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 19. 9. 2017
I N 63/2016

Os-3040/17

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Kovačič Majde, Ul. Bratov Hvalič 67, Nova
Gorica, ki jo zastopa odvetniška pisarna Devetak in
partnerji d.o.o. iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi za
mrtve, in sicer: Mamic (tudi Mamič) Apolonija, neznanega bivališča in Pirih Jožefa, pok. Franca, neznanega bivališča, ki ju zastopa skrbnik za posebni primer, in sicer
Center za socialno delo Nova Gorica po pooblaščencu.
O pogrešanih, razen podatka, da se je Mamic Apolonija rodila 3. 2. 1837 v Lokovcu očetu Luki in mami
Mariji, roj. Podgornik ter Pirih Jožefa rodila 16. 2. 1881
v Gorici očetu Francu in mami Katarini, roj. Mamic ter
izpiska iz zemljiške knjige, da sta bili pogrešani osebi
živi, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in
smrti pogrešanih Mamic (Mamič) Apolonije ter Pirih Jožefe, javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po
objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče
pogrešani razglasilo za mrtvi.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 7. 2017
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo

Drugo preklicujejo

GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ul. 39,
2000 Maribor, kot izdajatelj, naslednje dokumente,
in sicer: police za sklenitev GRAWE avtomobilskega
zavarovanja: št. 8639711, št. 8624427, št. 8625140,
št. 8625137 in št. 8625143; zelene karte: št. 156635,
156641, 156642, 200220, 200808 in 200809.
Ob-3127/17
Helena Kodrič Mori, Koroška cesta 115c,
2000 Maribor, naslednje številke zavarovalnih ponudb:
Adriatic Slovenica d.d. 76600016267, 76600016424,
76600016478,
76600016499,
76600031290,
76600044364. Ob-3128/17
Klarion, zavarovalno zastopniška družba,
d.o.o., Ulica Ivana Pengova 22, 1230 Domžale, naslednje zavarovalne ponudbe: Zavarovalnica Sava d.d.: 40613984, 40613985, 40613981,
40613982,
40613983,
40613986,
40613989,
40613990, 40613987, 9510318, 6417132, 6417130,
6417129, 6417131, 6604452, 6604451, 6602997,
9311273, 9311274, 9311275, 6602996, 6604494,
6604493, 6604495, 6604497, 6418146, 6418181,
6418179, 6418183, 6418187, 6418144, 6418180,
6412735, 6505092, 9311269, 9311270, 9311267,
9311268,6405504, 6602004, 6405503, 6602003,
6406492, 6406492, 6606494, 6602994, 6405502,
6602002, 6405510, 6602010, 6406488, 6602988,
6406484, 6602984, 6420998, 6604498, 6407591,
6412705, 6408062, 6407597, 6407599, 6408063,
6408064, 6412730, 6407589, 9311271, 9311272;
Zavarovalnica Prva d.d.: 40705561, 40705562,
40723731,
40705565,
40723728,
40723729,
40723730,
20507647,
20507649,
20507648,
20507622,
20507621,
20507620,
20507650,
20507916,
20507917,
20507646,
40723726,
40724143,
40724414,
40724140,
40724139,
40724135,
40724134,
40723727,
40723700,
40723699,
40724070,
40723696,
40723697,
40713193, 40724158, 20507953, 40613969; Best
Doctors: 13070, 13062, 13051, 13071, 14063,
14079, 14080, 14061, 14062, 31, 32, 33, 7129,
7198, 8531, 7138, 7115, 4608, 4608; Vzajemna
VZAA: 2200756763, 2200756762, 2200756761,
2200756760, 2200756596, 2200756597, 2200756598,
52200756599,
2200756600,
2200756651,
2200756650, 2200756652. Ob-3131/17

AVTOPREVOZNIK FRANC ŽUŽEK S.P., Vrh pri
Boštanju 15, Boštanj, izvod licence, št. 011753/002, za
vozilo Mercedes-Benz, reg. št. KK 37-07A, veljavnost do
30. 12. 2017. gno-338457
BBK d.o.o. Kozaršče, Kozaršče 30, Tolmin, potrdilo
o izpitu, št. 606532, izdajatelj Ministrstvo za promet, leto
izdaje 1997. gny-338447
BOŠKO
MARJANOVIĆ
S.P.,
Gregorčičeva ulica 14B, Nova Gorica, potrdilo za voznika,
št. 012444/AD47-2-1001/2014, izdano na ime Marko
Mijatović, veljavnost od 19. 2. 2014 do 13. 11. 2014.
gnq-338480
CAMPAGNOLO KOPER d.o.o., TOMAŽIČEVA ULICA 4, Slovenska Bistrica, izvod licence,
št. GE000413/05268/046, za vozilo N3 vlečno vozilo, reg. št. KPCAMP44, veljavnost do 12. 5. 2018.
gnk-338461
CFLEET d.o.o., Vojkova cesta 51, Ljubljana, taksi
nalepko za taksi tablo, št. G008991/07830/011, za vozilo
Dacia 7SDN15, reg. št. LJ 11 AFF, veljavnost do 17. 8.
2022. gne-338467
D & N transport d.o.o., Celjska cesta 47, Rogatec,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500031596003,
izdal Cetis Celje d.d., na ime Dragan Božić. gnj-338462
DARKO CARTL S.P., Zgornja Hajdina 53, Hajdina,
potrdilo za voznika, št. 011668/RB52-2-2432/2014, izdano na ime Milačič Nikola, veljavnost do 31. 5. 2015,
izdajatelj Obrtna zbornica Slovenije. gnb-338474
DARKO CARTL S.P., Zgornja Hajdina 53, Hajdina,
potrdilo za voznika, št. 011668/RB52-2-1958/2015, izdano na ime Milačič Nikola, veljavnost do 31. 5. 2016,
izdajatelj Obrtna zbornica Slovenije. gnv-338475
DOBER DAN ROGAŠKA JOŽE FLUCHER s.p.,
Kidričeva ulica 14, Rogaška Slatina, potrdilo za voznika, št. 011885/SŠD64-3-1281/2015, izdano na ime
Bajić Svetislav, veljavnost od 30. 3. 2015 do 30. 7.
2017, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije.
gnh-338439
DOBER DAN ROGAŠKA JOŽE FLUCHER s.p.,
Kidričeva ulica 14, Rogaška Slatina, potrdilo za voznika, št. 011885/RB64-2-3899/2015, izdano na ime Lipić
Milenko, veljavnost od 14. 10. 2015 do 7. 1. 2016, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. gns-338453
Feltrin Tomaž, Vrhole 21, Zgornja Ložnica, potrdilo
o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za strokovno osebo, št. 602426, izdajatelj Ministrstvo za promet, leto izdaje 1997. gni-338438
FRANC LUŠINA S.P., Bela Cerkev 13, Šmarješke Toplice, potrdilo za voznika, št. 011359/AD48-2-2462/2014,
izdano na ime Okanović Azrudin, veljavnost do 31. 12.
2014. gnu-338476
FRANC LUŠINA S.P., Bela Cerkev 13, Šmarješke
Toplice, potrdilo za voznika, št. 011359/RB48-2-2283/2015,
izdano na ime Šakinović Smail, veljavnost do 6. 9. 2015.
gnt-338477
FRANC LUŠINA S.P., Bela Cerkev 13, Šmarješke
Toplice, potrdilo za voznika, št. 011359/SŠD48-2-376/2016,
izdano na ime Knežević Danko, veljavnost do 10. 7. 2016.
gns-338478

Spričevala preklicujejo
Kolar Luka, Perčeva ulica 20, Ljubljana, diplomo
Turistica, Visoka šola za turizem Portorož, izdana leta
2007. gnj-338437
Stopar Duška, Dolenji Boštanj 43, Boštanj, indeks,
št. 41070266, izdala Medicinska fakulteta leto izdaje
2007. gnr-338454
Vobner Tina, Borštnikova ulica 122, Maribor, diplomo št. DE-138, izdajatelj Visoka poslovna šola Doba
Maribor, leto izdaje 2008. gng-338440
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GRADBENIŠTVO ROMAN ZUZA s.p., NA HRIBIH 28, Tolmin, izvod licence, št. 006746/001, za vozilo
Mercedes-Benz, reg. št. GO 32-07A, veljavnost do 19. 10.
2012. gnf-338441
GRADBENIŠTVO ROMAN ZUZA s.p., NA HRIBIH 28, Tolmin, izvod licence, št. 011229/002, za vozilo
Mercedes-Benz, reg. št. GO 32-07A, veljavnost do 20. 10.
2017. gny-338472
GRADBENIŠTVO ROMAN ZUZA s.p., NA HRIBIH 28, Tolmin, izvod licence, št. 011229/001, za vozilo
Mercedes-Benz, reg. št. GO 67-18C, veljavnost do 20. 10.
2017. gnx-338473
HABJAN TRANSPORT, d.o.o., Škofja Loka, Trata 50, Škofja Loka, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500041024000, izdal Cetis Celje d.d., na ime Davor Štefe. gnb-338445
Hribar Daniel, Levčeva ulica 13a, Mengeš, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500025904001, izdal Cetis
Celje d.d. gnr-338458
Hvalič Barbara, Turnerjeva ulica 18, Maribor, študentsko izkaznico, št. 1002252229, izdala Univerza v Mariboru,
Pravna fakulteta. gnz-338471
Kikić Siniša, Gasilska 5, Ljubljana, potrdilo za voznika
št. 27375, izdala GZS, izdana 22. 9. 2017, veljavnost do
25. 6. 2018, izdana na ime Jovanović Ivan. gnc-338444
KOŠAR BOJAN S.P., Florjanska ulica 10, Sevnica,
izvod licence, št. 011964/001, za vozilo Mercedes-Benz,
reg. št. LJ U8-60C, veljavnost do 8. 11. 2017. gnd-338443
KOVAČ ALEŠ-ODVETNIK, DALMATINOVA ULICA 4,
Ljubljana, službeno odvetniško izkaznico, št. 3860-798540,
izdajatelj Odvetniška zbornica Slovenije. gnb-338470
LISJAK RENATO S.P., Seča 50, Portorož – Portorose, potrdilo za voznika, št. 011533/SŠD50-2-3463/2016,
izdano na ime Safet Arzić, veljavnost od 29. 8. 2016 do
26. 2. 2017, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije. gnx-338448
LISJAK RENATO S.P., Seča 50, Portorož – Portorose, potrdilo za voznika, št. 011533RB50-2-4810/2015,
izdano na ime Refik Karajković, veljavnost od 25. 11. 2015
do 25. 11. 2016, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica
Slovenije. gnw-338449
Marko Arnold, Prapreče 24, Vransko, študentsko
izkaznico, št. 18980385, izdala Univerza v Ljubljani.
gnz-338446
NASTRAN d.o.o., Na vasi 10, Šenčur, potrdilo za voznika, št. 013169/SŠD28-2-2161/2017, izdano na ime Mitar
Dragović, veljavnost od 4. 5. 2017 do 22. 8. 2018, izdajatelj
OZS. gne-338442
Omrzel Jože, Ardro pod Velikim trnom 6, Krško, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500033329001, izdal
Cetis Celje d.d. gnt-338452
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Prašović Edip, Preserje 69, Branik, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti
za odgovorno osebo, št. 608698, izdajatelj Ministrstvo
za promet, leto izdaje 1997. gnr-338479
PREVOZNIŠTVO JOŽE ZORMAN S.P., Pameče 105, Slovenj Gradec, izvod licence, št. 011457/001,
za vozilo MAN, reg. št. SG H1-970, veljavnost do 26. 10.
2017. gnv-338450
PREVOZNIŠTVO JOŽE ZORMAN S.P., Pameče 105, Slovenj Gradec, izvod licence, št. 011457/002,
za vozilo MAN, reg. št. SG KA-459, veljavnost do 26. 10.
2017. gnu-338451
RUS FRANCI S.P. AVTOPREVOZNIŠTVO,
Pristavlja vas 5, Šentvid pri Stični, potrdilo za voznika,
št. 011604/SŠD19-2-1059/2014, izdano na ime Meshko
Oleksandr, veljavnost do 26. 6. 2014. gni-338463
RUS FRANCI S.P. AVTOPREVOZNIŠTVO,
Pristavlja vas 5, Šentvid pri Stični, potrdilo za voznika,
št. 011604/SŠD19-2-2791/2014, izdano na ime Meshko
Oleksandr, veljavnost do 1. 4. 2015. gnh-338464
RUS FRANCI S.P. AVTOPREVOZNIŠTVO, Pristavlja vas 5, Šentvid pri Stični, potrdilo za voznika,
št. 011604/RB19-2-3202/2016, izdano na ime Obradović
Nikola, veljavnost do 14. 7. 2017. gng-338465
RUS FRANCI S.P. AVTOPREVOZNIŠTVO, Pristavlja vas 5, Šentvid pri Stični, potrdilo za voznika,
št. 011604/SŠD19-2-530/2016, izdano na ime Shcherbak Oleksandr, veljavnost do 5. 5. 2016. gnf-338466
SIMEA d.o.o., Srednje 17D, Bresternica, potrdilo
o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za odgovorno osebo, št. 611633, izdano na
ime Simon Cajlinger, izdajatelj Ministrstvo za promet,
leto izdaje 1998. gnp-338456
SIMTRO ENERGIJA d.o.o., Žice 41A, Sv.Ana v Slov.
goricah, izvod licence, št. GE008762/06494/002, za vozilo MAN-WMA06XZZXCM582794, reg. št. MBSM552,
veljavnost do 3. 5. 2022. gnq-338455
ŠKRABLIN JOŽE S.P., Arclinska cesta 3, Vojnik,
izvod licence, št. 012764/002, za vozilo MAN TGA
26.4406X4BLS, reg. št. CE MR-930, veljavnost do 23. 4.
2018. gnd-338468
ŠTEFAN TONEJC S.P., Grabče 20, Zgornje Gorje,
izvod licence, št. 008589/001, za vozilo MB 815, reg.
št. KR Z8-042, veljavnost do 12. 12. 2017. gnc-338469
Toškan Borut, Dekani 53, Dekani, potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti
za odgovorno osebo, št. 802971, izdajatelj Ministrstvo
za infrastrukturo, leto izdaje 2014. gnm-338459
Žager Ermin, Stržovo 33, Mežica, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500040054000, izdal Cetis Celje d.d. gnl-338460
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