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Javni razpisi

Št. 6036-240/2017/10 Ob-3491/17

Sprememba
Naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
Za Javni razpis za sofinanciranje programov in 

dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2018, ozna-
ka razpisa: 6036-240/2017/9, z dne 9. 11. 2017, obja-
vljen v Uradnem listu RS, št. 64/17 z dne 17. 11. 2017 
(Ob-3439/17), objavljamo naslednje spremembe:

V I. poglavju javnega razpisa se točka d) spremeni 
tako, da se glasi:

»d) Koordinacija podizvajalcev in prireditev v Tednu 
vseživljenjskega učenja 2018 (v nadaljevanju Koordina-
cija TVU 2018)«;

V II. poglavju javnega razpisa se točka d) spremeni 
tako, da se glasi:

»d) Koordinacija TVU 2018«;
V III. poglavju javnega razpisa se točka d) spremeni 

tako, da se glasi:
»d) Koordinacija TVU 2018«;
V IV. poglavju javnega razpisa se točka d) spremeni 

tako, da se glasi:
»d) Koordinacija TVU 2018«;
V IV. poglavju javnega razpisa se prvi odstavek 

točke d) spremeni tako, da se glasi:
»Prijavitelje Koordinacije TVU 2018 se točkuje in 

razvršča po naslednjih merilih:«
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 1108-3/2015-165 Ob-3493/17

Sprememba
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski 

sklad Republike Slovenije v okviru »Javnega razpisa 
za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.«, 
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 31/17 z dne 23. 6. 
2017, objavlja naslednje spremembe:

– spremeni se točka 4.1 Predvidena vrednost sofi-
nanciranja po posameznih programskih območjih, kjer 
se spremenijo predvidene vrednosti sofinanciranja po 
posameznih proračunskih letih. Točka 4.1 se tako pra-
vilno glasi:

– za proračunsko leto 2017: 1.659.473,26 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 995.683,95 EUR, 
od tega:

– 796.547,16 EUR s PP 150044 PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 199.136,79 EUR s PP 150046 PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 663.789,31 EUR, 
od tega:

– 531.031,44 EUR s PP 150045 PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 132.757,87 EUR s PP 150047 PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %)

– za proračunsko leto 2018: 5.015.980,48 EUR, od 
tega:

– za vzhodno kohezijsko regijo 3.009.588,28 EUR, 
od tega:

– 2.407.670,62 EUR s PP 150044 PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 601.917,66 EUR s PP 150046 PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),

– za zahodno kohezijsko regijo 2.006.392,20 EUR, 
od tega:

– 1.605.113,76 EUR s PP 150045 PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 401.278,44 EUR s PP 150047 PN10.1-Iz-
boljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik uče-
nja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %)

Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjene.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski  
in preživninski sklad Republike Slovenije

Št. 8021-1/2017-28 Ob-3516/17

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja 

spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna 
razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom 
na problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP, 
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 5 z dne 3. 2. 
2017 (Ob-1225/17), s spremembami dopolnitva-
mi v Uradnem listu RS, št. 45 z dne 25. 8. 2017 
(Ob-2876/17).

V 1. poglavju javnega razpisa se v 4. točki spremeni 
skupna višina razpisanih ugodnih razvojnih posojil za 
projekte na problemskih območjih, ki po novem znaša 
15.670.000,00 EUR. Razdelitev sredstev po upraviče-
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nih problemskih območjih z visoko brezposelnostjo je 
sledeča:

Problemsko območje Višina posojil
Maribor s širšo okolico 7.020.000,00 EUR
Pokolpje 4.320.000,00 EUR
Hrastnik, Radeče, Trbovlje 1.620.000,00 EUR
Pomurje 2.710.000,00 EUR

V 3. poglavju javnega razpisa se 1. točka po no-
vem glasi:

»1. Roki za oddajo prijav so: 6. 3. 2017, 3. 4. 2017, 
1. 5. 2017. 1. 6. 2017, 1. 7. 2017, 1. 9. 2017, 15. 10. 
2017, 30. 11. 2017, 15. 1. 2018 ter 28. 2. 2018.«

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

 Ob-3482/17

Sprememba
Regionalna razvojna agencija Posavje s soglasjem 

občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, 
Krško, Radeče in Sevnica in v sodelovanju z bankama 
NLB d.d. in Delavsko hranilnico d.d. objavlja spremembo 
Javnega razpisa za ugodne kredite za pred-financiranje 
projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sred-
stvi z garancijami Garancijske sheme Posavja.

V javnem razpisu za ugodne kredite za predfinan-
ciranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacional-
nimi sredstvi z garancijami Garancijske sheme Posavja, 
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 68 z dne 4. 11. 
2016, se:

– v poglavju 1. Predmet javnega razpisa spremeni 
točka 1. tako, da se glasi:

»Predmet javnega razpisa je dodeljevanje kreditov 
z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje (v 
nadaljevanju RRA Posavje) v okviru Garancijske sheme 
Posavje (v nadaljevanju GSP), ki jih izvajalec razpisuje 
v sodelovanju z bankama NLB d.d. in Delavsko hranil-
nico d.d. za pred-financiranje projektov z odobrenimi 
evropskimi ali nacionalnimi sredstvi (v nadaljevanju javni 
razpis) upravičencem, ki so bili uspešni na razpisih za 
evropska ali nacionalna sredstva, so prejeli pozitivno 
odločitev in že imajo izdano odločbo, sklep ali drug do-
kument oziroma podpisano pogodbo o sofinanciranju«,

– v poglavju 3. Rok in način prijave spremeni 
točka 1. tako, da se glasi:

»Rok za prijavo na razpis je odprt od dneva objave 
v Uradnem listu RS, št. 68 z dne 4. 11. 2016 do porabe 
sredstev posamezne občine glede na razpisana sred-
stva iz 1. točke oziroma do datuma zaprtja razpisa, ki 
je 30. 11. 2018«,

– v poglavju 3. Rok in način prijave spremeni drugi 
odstavek točke 2. Način prijave tako, da se glasi:

»Vlagatelj lahko odda vlogo od datuma objave do 
30. 11. 2018, priporočeno po pošti ali osebno na sede-
žu RRA Posavje, pri čemer mora biti v primeru osebne 
oddaje vloge na sedežu RRA Posavje, vloga oddana do 
skrajnega roka, do 12. ure«,

– v poglavju 4.2. Pogoji prijave spremeni točka 6. 
tako, da se glasi:

»Upravičeni stroški po pravilu »de minimis« in po 
tem razpisu so:

– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stro-
ške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroški 
komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, 
stroški gradnje in/ali nakupa objekta,

– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo 
prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, 
licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,

– stroški priprave in izdelave razvojne in investi-
cijske dokumentacije ter študije in projektne dokumen-
tacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in 
podjetniške infrastrukture ter idejnih ali izvedbenih delov 
projektov širšega pomena,

– stroški obratnih sredstev in zalog,
– stroški najema poslovnih prostorov in opreme,
– stroški promocijskih aktivnosti,
– stroški dela na projektu, ki vključujejo stroške 

plač ter stroške povračil v zvezi z delom in druge vrste 
plačil za opravljeno delo (podjemne pogodbe, avtorske 
pogodbe, honorarno delo, študentsko delo),

– stroški za pred-financiranje projekta, ki so bili 
skladni s sklepom, odločbo oziroma pogodbo o sofinan-
ciranju odobrenega projekta, določeni kot upravičeni«,

– v poglavju 4.2. Pogoji prijave spremeni točka 8. 
tako, da se glasi:

»Najvišji znesek vseh izdanih (odprtih) garancij na 
posameznega vlagatelja je 50.000 EUR«,

– v poglavju 4.3. Finančni pogoji spremeni točka 4. 
tako, da se glasi:

»Kreditni pogoji:
– minimalna višina bančnega kredita: 

5.000,00 EUR,
– maksimalna višina bančnega kredita: 

60.000 EUR,
– letna obrestna mera za kredit znaša pri banki:

– NLB d.d.: 6M EURIBOR + 1,90 %
– Delavska hranilnica d.d.: 6M EURI-

BOR + 1,85 %,
– garancije za ugoden bančni kredit se po tem 

razpisu dodeljujejo po shemi de minimis pomoči »Ga-
rancije garancijske sheme Posavje« – št. priglasitve: 
M001-1338811-2016/I,

– upravičenec vrača kredit sproti v roku 8 dni ob 
vsakokratnem prejemu evropskih ali nacionalnih sredstev 
za prijavljeni projekt, vsekakor pa v celoti in dokončno naj-
kasneje v 8 dneh po prejemu plačila zadnjega zahtevka. 
V kolikor se prijavljeni projekt oziroma plačilo zadnjega 
zahtevka ne izvede prej, je upravičenec dolžan vrniti kre-
dit najkasneje 3 leta po podpisu kreditne pogodbe,

– stroški kredita se določijo v skladu s pogoji 
banke«,

– v poglavju 4.5. Rok izdaje garancij spremeni 
točka 1. tako, da se glasi:

»Garancije GSP morajo biti izdane najkasneje do 
31. 12. 2018«.

Ostalo besedilo razpisa ostane nespremenjeno.
Regionalna razvojna agencija Posavje

Št. 24-05/2016-102 Ob-3473/17

Sprememba
Naročnik: Center RS za poklicno izobraževanje, 

Kajuhova 32u, 1000 Ljubljana.
Za Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih 

in strokovnih šol v programu Dvig poklicnih kompe-
tenc učiteljev v letih od 2017 do 2019, z dne 7. 7. 
2017, št. 24-05/2016-66, objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 35/17, z dne 7. 7. 2017, objavljamo naslednje spre-
membe:

Naslov Javnega razpisa se spremeni tako, da se 
glasi:

Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in 
strokovnih šol ter višjih strokovnih šol v programu Dvig 
poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019.
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Točka 2.4 se v tretjem odstavku spremeni tako, da 
se ta glasi:

Učitelji oziroma strokovni delavci srednjih poklicnih 
in strokovnih šol ter predavatelji višjih strokovnih šol so:

– učitelji praktičnega pouka,
– učitelji strokovnih predmetov,
– organizatorji praktičnega pouka,
– organizatorji praktičnega izobraževanja v de-

lovnem procesu v srednjih poklicnih in strokovnih 
šolah ter

– predavatelji višjih strokovnih šol / predavatelji – 
organizatorji praktičnega izobraževanja.

V 2. točki se zadnji stavek spremeni tako, da se 
glasi:

Kroženje med delom in usposabljanjem zajema 
usposabljanje učiteljev oziroma strokovnih delavcev 
poklicnih in strokovnih šol ter predavateljev višjih stro-
kovnih šol (v nadaljevanju: učiteljev oziroma strokovnih 
delavcev poklicnih in strokovnih šol) pri delodajalcih in 
njihovo ustrezno nadomeščanje na delovnem mestu.

V točki 10 se v tretjem odstavku doda za osmo ali-
nejo nova alineja, ki se glasi:

– učitelje oziroma strokovne delavce, ki se usposa-
bljajo pri delodajalcih, lahko nadomešča brezposelna ose-
ba, ki izpolnjuje zahtevane kadrovske pogoje za zasedbo 
delovnega mesta učitelja oziroma strokovnega delavca 
srednjih poklicnih in strokovnih šol ter predavatelja višjih 
strokovnih šol, pri čemer predavatelja višjih strokovnih šol 
lahko nadomesti tudi inštruktor, če tako določa program.

V točki 10 se v petem odstavku spremeni prvi sta-
vek tako, da se glasi:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 
dne 31. 8. 2017 sprejelo dopolnjeno Metodologijo za 
določitev višine standardnega obsega stroškov na enoto 
izvedbe programa Dvig poklicnih kompetenc učiteljev 
v letih 2016–2022 – aktivnosti krožnega zaposlovanja, 
št. dok. 5442-146/2016/44.

V 10. točki se spremeni preglednica tako, da so 
zapisani novi zneski in dodan nov standardni obseg 
stroškov za 41. plačni razred:

Plačni 
razred

Delovno mesto Standardni obseg stroškov 
na enoto izvedbe programa 

– aktivnosti krož. zap. 
dvomesečna vrednost

Standardni obseg stroškov 
na enoto izvedbe programa 

– aktivnosti krož. zap. 
štirimesečna vrednost

34. Učitelj praktičnega pouka V 4.472,05 EUR 8.944,10 EUR
36. Učitelj praktičnega pouka VI  

Organizator praktičnega pouka VI  
Organizator praktičnega izobraževanja 
v delovnem procesu VI 

4.800,60 EUR 9.601,20 EUR

39. Učitelj praktičnega pouka VII  
Učitelj VII (splošnoizobraževalnih in 
strokovnoteoretičnih predmetov) 

5.344,36 EUR 10.688,71 EUR

41. Predavatelj višje strokovne šole VII 5.729,10 EUR 11.458,20 EUR

V 21. točki se na koncu doda odstavek, ki se glasi:
Prijavitelji, ki so po tem Javnem razpisu že prejeli 

sklep o dodelitvi sredstev ter pogodbo o sodelovanju, 
bodo v roku 15 dni po objavi sklepa o spremembi tega 
Javnega razpisa v Uradnem listu RS, prejeli Aneks 
k pogodbi, kjer bo naveden nov znesek za sofinanci-
ranje.

Novi zneski začnejo veljati z dnem objave v Ura-
dnem listu RS.

Ostalo besedilo Javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Center RS za poklicno izobraževanje

Št. 4102-4/2017 Ob-3501/17

Na podlagi 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), Za-
kona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 
2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17 in 59/17), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Zakona o ratifikaciji Kon-
vencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi 
(Uradni list RS, – Mednarodne pogodbe, št. 14/09), 
objavlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti

javni razpis
za sofinanciranje projekta Oskrba žrtev trgovine 
z ljudmi – krizna namestitev v letih 2018 in 2019

I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika 
Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (v na-
daljevanju: ministrstvo).

II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta 

Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji – kri-
zna namestitev. Projekt je namenjen odraslim in otrokom 
žrtvam trgovine z ljudmi.

Projekt Oskrbe žrtev trgovine z ljudmi – krizna na-
mestitev obsega:

1. nastanitev in nudenje psihosocialne podpore 
žrtvam trgovine z ljudmi pri nujnem umiku iz ogrožajo-
čih okoliščin in vsebuje:

– ustrezno namestitev, prehrano in oskrbo,
– psihosocialno podporo,
– pomoč pri dostopanju do osnovnega zdravstve-

nega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno 
varstvo in zdravstveno zavarovanje,

– zagotavljanje varnosti žrtev in zaposlenih, ki so-
delujejo pri posameznem primeru, kadar je to potrebno,

– 24-urno dosegljivost izvajalca za žrtve v krizni 
namestitvi,
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– storitve prevajanja in tolmačenja, kadar je to po-
trebno,

– svetovanje in nudenje informacij zlasti v zvezi 
z njihovimi pravicami v jeziku, ki ga razumejo,

– pomoč pri urejanju vrnitve žrtve nazaj v izvorno 
državo in

– druge naloge v smislu opolnomočenja;
2. informiranje in osveščanje otrok, mladih in vzgoj-

no pedagoškega kadra ter morebitnih drugih ciljnih po-
pulacij o nevarnostih in pasteh trgovine z ljudmi:

– izdelava in distribucija informativnega gradiva 
v slovenskem jeziku, v nakladi 15.000 izvodov,

– izvedba 24 delavnic v letu 2018 in 24 delavnic 
v letu 2019, pri čemer mora izvajalec upoštevati enako-
merno regijsko pokritost.

III. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago 
za predmet javnega razpisa

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za pred-
met javnega razpisa, je 45.000,00 EUR v letu 2018 in 
45.000,00 EUR v letu 2019. Ministrstvo bo z izvajalcem 
sklenilo pogodbo za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 
2019.

Projekt se sofinancira iz sredstev ministrstva, pro-
računska postavka 170084 – Oskrba žrtev trgovine 
z ljudmi.

V primeru zmanjšanja proračunskih sredstev si mi-
nistrstvo pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva 
proračunska sredstva zmanjša višino sredstev za sofi-
nanciranje projekta.

IV. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva po-
rabljena: celoten projekt mora trajati od 1. 1. 2018 do 
31. 12. 2019, sredstva pa morajo biti porabljena namen-
sko za izvajanje projekta v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Sredstva 
dodeljena za leto 2018 morajo biti porabljena do 31. 12. 
2018, sredstva dodeljena za leto 2019 pa do 31. 12. 
2019.

V. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, 

ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki 
Sloveniji pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem 
organu v RS in izpolnjujejo sledeče pogoje:

1. Prijavitelj je pravna oseba javnega ali zasebnega 
prava, ki ima v ustanovitvenem aktu ali drugem temelj-
nem aktu določeno neprofitno delovanje (dokazilo – ko-
pija ustanovitvenega akta).

2. Prijavitelj je registriran za opravljanje dejavnosti 
socialnega varstva, in sicer za dejavnost SKD 87 – so-
cialno varstvo z nastanitvijo, SKD 88 – socialno varstvo 
brez nastanitve po Uredbi o standardni klasifikaciji de-
javnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) oziroma ima 
status humanitarne organizacije ali status društva v jav-
nem interesu na področju socialnega varstva ali status 
društva v javnem interesu na področju družinske politike 
oziroma ima opravljanje socialnovarstvene dejavnosti 
opredeljeno v statutu oziroma temeljnem ustanovitve-
nem aktu organizacije.

3. Projekt se pretežno izvaja v Republiki Sloveniji. 
Krizne namestitve se izvajajo v Republiki Sloveniji, stro-
ški povezani z izvajanjem projekta, pa lahko nastanejo 
tudi izven ozemlja Republike Slovenije, če so upravičeni 
(dokazilo – izpolnjena razpisna dokumentacija).

4. Za izvajanje projekta prijavitelj izpolnjuje kadro-
vske pogoje (dokazilo – izpolnjena razpisna dokumen-
tacija), in sicer:

– strokovni delavec mora imeti izobrazbo po Zako-
nu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 

– ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17; v nadaljevanju: 
ZSV) in vsaj 2 leti delovnih izkušenj kot strokovni dela-
vec po ZSV na področju socialnega varstva,

– laični delavci morajo imeti zaključeno najmanj 
V. stopnjo izobrazbe.

5. Prijavitelj ima zagotovljene prostorske možnosti 
za krizne namestitve, ki so primerne tako za odrasle kot 
tudi za otroke in imajo možnost ločenega nameščanja 
moških, žensk in otrok (dokazilo – izpolnjena razpisna 
dokumentacija).

6. Prijavitelj ima izdelano finančno konstrukcijo, iz 
katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja projekta 
iz vseh virov (dokazilo – izpolnjena razpisna dokumen-
tacija).

7. Prijavitelj ima za prijavljen projekt urejeno do-
kumentacijo skladno s predpisi o hrambi in varovanju 
osebnih podatkov (dokazilo – podpisana izjava v razpi-
sni dokumentaciji).

8. Prijavitelj ima urejen pritožbeni postopek znotraj 
organizacije (dokazilo – izpolnjena razpisna dokumen-
tacija).

9. Prijavitelj mora izkazati pozitivno poslovanje. Če 
AJPES-ovi potrjeni računovodski izkazi za leto 2016 
izkazujejo presežek odhodkov nad prihodki, mora biti 
v prijavi priložen sprejet program pokritja v naslednjih 
letih.

10. Projekt se izvaja v skladu s kodeksom etičnih 
načel v socialnem varstvu (dokazilo – podpisana izjava 
v razpisni dokumentaciji).

11. Proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne po-
ravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, ozi-
roma da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge 
prisilne odločbe (dokazilo – podpisana izjava v razpisni 
dokumentaciji).

12. Strokovni delavec mora biti zaposlen na pro-
jektu Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev 
v letih 2018 in 2019. S strokovnim delavcem je potrebno 
skleniti pogodbo o zaposlitvi za delo na projektu Oskrba 
žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letih 2018 
in 2019. Laični delavci so lahko zaposleni preko podje-
mne pogodbe (dokazilo – podpisana izjava v razpisni 
dokumentaciji).

13. Zaposleni iz točke 4. tega poglavja niso bili 
pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in niso bili 
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
6 mesecev (dokazilo – izjava oziroma potrdilo o neka-
znovanosti).

14. Zoper zaposlene iz točke 4. tega poglavja ni 
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti 
(dokazilo – izjava oziroma potrdilo, da ni bila vložena 
pravnomočna obtožnica).

15. Prijavitelj zagotavlja sodelovanje z organi odkri-
vanja oziroma kazenskega pregona Republike Slovenije 
v predkazenskih in kazenskih postopkih ter sodelovanje 
s centri za socialno delo in z drugimi državnimi organi 
pri urejanju statusa žrtev trgovine z ljudmi (dokazilo – 
podpisana izjava v razpisni dokumentaciji).

16. Prijavitelj zagotavlja sodelovanje z drugimi ne-
vladnimi organizacijami pri urejanju statusa krizno na-
meščenim žrtvam trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji, 
kot tudi prevzemanje in namestitev žrtev trgovine z lju-
dmi, ki se odločijo za sodelovanje z organi odkrivanja 
in pregona v predkazenskem in kazenskem postopku 
(dokazilo – podpisana izjava v razpisni dokumentaciji).

17. Prijavitelj zagotavlja strokovno usposabljanje za 
strokovnega delavca in laične delavce (dokazilo – pod-
pisana izjava v razpisni dokumentaciji).
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18. Zaposleni iz 4. točke tega poglavja ne smejo 
biti zaposleni na projektu, ki ga Ministrstvo za notranje 
zadeve financira za oskrbo žrtev trgovine z ljudmi – var-
na namestitev.

V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od 
zgoraj navedenih pogojev, se prijava zavrne.

VI. Merila za izbor izvajalca
Prijave, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje, bodo 

ocenjene glede na naslednja merila:
1. Usposobljenost prijavitelja
Ocenjujejo se izkušnje prijavitelja pri izvajanju ak-

tivnosti s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali 
s področja dela z žrtvami nasilja, in sicer tako z odraslimi 
kot z otroki.

dve leti ali več neprekinjenih izkušenj 4 točke
eno leto izkušenj 2 točki
manj kot eno leto ali nič izkušenj 0 točk

2. Delovna doba
Ocenjuje se število let delovne dobe strokovnega 

delavca pri izvajanju aktivnosti s področja dela z žrtva-
mi trgovine z ljudmi ali s področja dela z žrtvami nasilja. 
Pripravništvo se ne upošteva.

tri leta ali več 4 točke
dve leti 2 točki
eno leto ali nič izkušenj 0 točk

3. Usposobljenost kadra
Ocenjujejo se druga znanja strokovnega delavca 

s področja psiho-socialnega svetovanja v primeru ude-
ležbe na izobraževanjih in seminarjih s področja psi-
ho-socialnega svetovanja predvsem s področja dela 
z žrtvami trgovine z ljudmi ali s področja dela z žrtvami 
nasilja (z odraslimi in otroki). V kolikor iz dokazila ne 
bo razvidno število ur izobraževanja, se le-to šteje kot 
1-urno izobraževanje.

nad 40 ur 4 točke
nad 20 ur do 40 ur 2 točki
pod 20 ur 0 točk

4. Metode dela
Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti v pro-

jektu so jasno opredeljeni v prijavi na javni razpis in se 
z njimi dosegajo cilji projekta.

izpolnjuje v celoti 4 točke
delno izpolnjuje 2 točki
ne izpolnjuje 0 točk

5. Oskrba otrok žrtev trgovine z ljudmi
Način namestitve, posebne oblike oskrbe in pod-

pore otrokom žrtvam trgovine z ljudmi so jasno oprede-
ljeni v prijavi na javni razpis in se z njimi dosegajo cilji 
projekta.

izpolnjuje v celoti 4 točke
delno izpolnjuje 2 točki
ne izpolnjuje 0 točk

6. Finančna konstrukcija
Načrtovana poraba (predvideni odhodki programa) 

je vsebinsko smiselno povezana in usklajena s pred-
stavljeno zasnovo programa.

izpolnjuje v celoti 4 točke
delno izpolnjuje 2 točki
ne izpolnjuje 0 točk

7. Sofinanciranje projekta
Ocenjuje se višina sofinanciranja projekta iz drugih 

virov.

prijava z najvišjim virom sofinanciranja 2 točki
ostale prijave, ki izkazujejo vir sofinanciranja 1 točka
prijave brez vira sofinanciranja 0 točk

Izbran bo tisti projekt, ki bo dosegel najvišje število 
točk. V primeru, da bosta dva projekta dosegla enako 
število točk, bo izbran tisti, ki pri nobenem merilu ne bo 
prejel 0 točk, oziroma tisti, ki bo pri merilih 4 (Metode 
dela) in 5 (Oskrba otrok žrtev trgovine z ljudmi) dosegel 
večje število točk.

V kolikor bo prijavitelj pri merilih 4 (Metode dela) ali 
5 (Oskrba otrok žrtev trgovine z ljudmi) prejel 0 točk, se 
ne uvrsti v nadaljnje ocenjevanje in se prijava zavrne.

VII. Način sofinanciranja projekta
1. Stroški dela
V projektu se zagotavljajo sredstva za sofinancira-

nje stroškov dela za strokovnega delavca v višini 80 % 
celotne plače s pripadajočimi dodatki, do višine letne 
bruto plače navedene v razpisni dokumentaciji, brez 
stroškov prehrane na delu in brez prevoznih stroškov 
na delo in iz dela. Izvajalec mora zagotavljati plačilo za 
delo v skladu s kolektivno pogodbo.

Prijavitelj z izjavo izjavlja, da bo zaposlil na projektu 
strokovnega delavca in da bo ministrstvu v roku 20 dni 
od podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta Oskrba 
žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letih 2018 
in 2019 predložil kopijo pogodbe o zaposlitvi.

Izvajalec lahko v projektu 24-urno telefonsko do-
segljivost zagotavlja tudi s stalno pripravljenostjo stro-
kovnega delavca.

V primeru povečanega obsega dela na projektu je 
izvajalec dolžan zagotoviti dodaten kader, in sicer največ 
3 laične delavce. Za laične delavce se bodo zagotovila 
sredstva za dejansko opravljene ure na projektu, in sicer 
v višini bruto urne postavke, ki jo je prijavitelj navedel 
v finančni konstrukciji projekta v razpisni dokumentaciji.

V primeru namestitve otroka bo ministrstvo krilo 
dodatne nastale utemeljene stroške dela.

2. Materialni stroški povezani z izvajanjem projekta
Krizne namestitve bodo financirane v obsegu reali-

ziranih namestitev po ceni oskrbnega dne, ki jo je prija-
vitelj navedel v finančni konstrukciji projekta v razpisni 
dokumentaciji.

Cena oskrbnega dne zajema naslednje stroške: 
namestitev, prehrano, storitve prevajanja in tolmače-
nja, svetovanje in informiranje, zlasti v zvezi z njihovimi 
zakonitimi pravicami, v jeziku, ki ga razumejo, pomoč 
pri dostopanju do osnovnega zdravstvenega varstva 
v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in 
zdravstveno zavarovanje.

Kadar je to potrebno, bodo financirane storitve pre-
vajanja in tolmačenja ter prevajalske storitve nastale 
v zvezi z urejanjem dokumentov in ostalih zadev pred 
uradnimi organi Republike Slovenije ali pristojnimi organi 
matične države od koder izhaja žrtev, in sicer na podlagi 
izstavljenih fotokopij računov, ki jih izvajalec pošlje mi-
nistrstvu kot prilogo k specifikaciji zahtevanih sredstev.

Ostali utemeljeni materialni stroški bodo financirani 
na podlagi specifikacije materialnih stroškov, ki jo izva-
jalec pošlje ministrstvu kot prilogo k e-računu. Ostali 
utemeljeni materialni stroški so zlasti: stroški, ki so po-
vezani s prostovoljskim delom, stroški, ki nastanejo na 
podlagi pisnih dogovorov, stroški dežurnega telefona, 
stroški, ki nastanejo pri vrnitvi žrtve v izvorno državo 
(potni stroški).
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V primeru namestitve otroka bo ministrstvo krilo doda-
tne nastale utemeljene materialne stroške.

Višina materialnih stroškov ne sme presegati 20 % 
višine postavljene cene stroškov dela za strokovnega de-
lavca in ne sme biti nižja od 2.100,00 EUR.

Izdelava in distribucija zloženk bo financirana na pod-
lagi specifikacije materialnih stroškov, ki jo izvajalec pošlje 
ministrstvu kot prilogo k e-računu. V ta namen bo izvaja-
lec projekta zadolžen za izdelavo in distribucijo ustreznih 
gradiv, namenjenih osveščanju ciljnih populacij navedenih 
v 2. točki poglavja II tega razpisa. V kolikor je izbrani iz-
vajalec zavezan ravnati v skladu z Zakonom o javnem 
naročanju in bo za izdelavo informativnega gradiva izbral 
zunanjega izvajalca, mora izvesti javno naročilo v skladu 
z zakonodajo s področja javnega naročanja.

Cena informativnega gradiva v načrtovani nakladi 
15.000 izvodov ne sme presegati zneska 2.000,00 EUR. 
Stroški izdelave zloženke se ne upoštevajo v materialnih 
stroških iz drugega odstavka 5. točke, poglavje VI, vendar 
morajo biti ti stroški všteti v finančni konstrukciji.

Za izvedbo delavnic ministrstvo krije potne stro-
ške strokovnemu delavcu. Stroški ne smejo presegati 
1.000,00 EUR v letu 2018 in 1.000,00 EUR v letu 2019. 
Stroški se ne upoštevajo v materialnih stroških iz drugega 
odstavka 5. točke, poglavje VI, vendar morajo biti všteti 
v finančni konstrukciji.

VIII. Oblika in obvezna vsebina prijave
A. Prijavitelji morajo prijavo oddati na predpisanem 

obrazcu »Razpisna dokumentacija: prijava na javni razpis 
za sofinanciranje projekta oskrba žrtev trgovine z ljudmi – 
krizna namestitev v letih 2018 in 2019«, sicer bo prijava 
izločena iz nadaljnjega postopka. Obrazca ni dovoljeno 
spreminjati.

B. Popolna prijava vsebuje:
1. izpolnjen obrazec »Razpisna dokumentacija: prija-

va na javni razpis za sofinanciranje projekta oskrba žrtev 
trgovine z ljudmi – krizna namestitev v letih 2018 in 2019«,

2. kopijo ustanovitvenega akta ali drugega temeljne-
ga akta,

3. v primeru, da izvajalec nima šifre oddelka 87 ali 
88 po Uredbi priloži prvo stran temeljnega akta in izvleček 
temeljnega akta, iz katerega je razvidna njegova dejavnost 
oziroma naloge,

4. dokazilo o izobrazbi za strokovnega delavca na 
projektu,

5. dokazila o izobrazbi za laične delavce na projektu,
6. podatke o izvajanju projekta,
7. pisna izjava o tem, da strokovni delavec na projektu 

ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznive-
ga dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil 
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
6 mesecev,

8. pisne izjave o tem, da laični delavci na projektu niso 
bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da niso bili 
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
6 mesecev,

9. pisna izjava o tem, da proti strokovnemu delav-
cu na projektu ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi 
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti,

10. pisne izjave o tem, da proti laičnim delavcem na 
projektu ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi na-
klepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti,

11. fotokopija delovne knjižice ali izpis Zavoda za po-
kojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije o obdobjih 
zavarovanja v RS po 1. 1. 2009 za strokovnega delavca 
na projektu s področja dela z žrtvami trgovine z ljudmi ali 
s področja dela z žrtvami nasilja,

12. dokazila o dodatni strokovni usposobljenosti za 
strokovnega delavca na projektu,

13. dokazila o izkušnjah izvajalca projekta,
14. dokazila o sofinanciranju programa iz drugih virov.
V roku 8 dni od odpiranja prijav bodo prijavitelji, katerih 

prijave niso bile popolne, pisno pozvani k dopolnitvi prijav. 
Prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v postavljenem 
roku, bodo zavržene.

IX. Ministrstvo bo pridobilo po uradni dolžnosti nasle-
dnje dokumente oziroma potrdila:

– potrdilo o vpisu v Poslovni register Slovenije; izpisek 
o registraciji iz sodnega registra, potrdilo Urada Vlade RS 
za verske skupnosti o prijavi ustanovitve verske skupnosti, 
odločba upravne enote o registraciji;

– obvestilo o identifikaciji izvajalca s strani AJPESA;
– računovodske izkaze za leto 2016 (izkaz uspeha in 

bilanca stanja);
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu s področja 

socialnega varstva za strokovnega delavca;
– dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden postopek pri-

silne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, 
in tudi ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge 
prisilne odločbe;

– podatek o tem da strokovni delavec in laični delavci 
niso zaposleni na projektu Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – 
varna namestitev v letu 2018 in v letu 2019, ki je financiran 
s strani Ministrstva za notranje zadeve.

X. Rok, do katerega morajo biti oddane prijave
1. Prijave z zahtevanimi podatki je potrebno poslati 

v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 
Ljubljana.

Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu jasno ozna-
čene z oznako:

»Ne odpiraj – Prijava!«
»Javni razpis – Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – Krizna 

namestitev«
Pod oznako razpisa morata biti navedena naziv prija-

vitelja in njegov naslov!
2. Rok za oddajo prijav je dne 11. 12. 2017.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je za-

dnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisarni 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana ali če je zadnji dan 
roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

3. Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo 
vrnjene prijaviteljem neodprte, zato mora biti na vsaki po-
šiljki označen prijavitelj. Iz nadaljnjega postopka ocenjeva-
nja bodo izločene vse prijave, ki ne bodo oddane na pred-
pisanem obrazcu.

XI. Rok, v katerem bodo prijavitelji projektov obvešče-
ni o izidu javnega razpisa

1. Prijavitelji bodo o izboru projekta obveščeni v roku 
15 dni od izbire izvajalca.

2. Zoper sklep o izbiri bo prijavitelj lahko vložil pritožbo 
na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti v roku 8 dni od prejema sklepa.

XII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani 

Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake mo-
žnosti, pod rubriko Javna naročila/javni razpisi: http://www.
mddsz.gov.si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_
javna_narocila/.

Vprašanja v zvezi s pripravo prijave lahko prijavite-
lji pošljejo po elektronski pošti do 4. 12. 2017 na naslov 
gp.mddsz@gov.si, s pripisom: »Dodatne informacije – javni 
razpis Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – krizna namestitev«.

XIII. Odpiranje prijav
Odpiranje pravočasnih prijav, prispelih na naslov iz 

X. poglavja tega razpisa, bo dne 13. 12. 2017 ob 13. uri, 
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v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana.

Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči zakoniti za-
stopniki prijavitelja oziroma predstavniki prijavitelja, če 
imajo pisno pooblastilo zakonitega zastopnika. V pri-
meru, če bo prispelo več kot 10 prijav, odpiranje ne bo 
javno. Prijavitelji bodo o tem obveščeni na spletni strani 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, rubrika »novice«, dne 12. 12. 2017.

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti

 Ob-3510/17

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na 
podlagi 91. člena Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe 
v osnovna sredstva ter podukrepa podpora za nalož-
be v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo 
in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
(Uradni list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17 in 
40/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja

2. javni razpis
za podukrep 4.3: Podpora za naložbe  

v infrastrukturo, povezano z razvojem, 
posodabljanjem ali prilagoditvijo  

kmetijstva in gozdarstva  
Operacija: Izvedba agromelioracij  

na komasacijskih območjih

1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na 
komasacijskih območjih.

Razpisana sredstva po sklopih: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.000.000 EUR. 
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 1.500.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – EU,
– 500.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež iz 
proračuna Republike Slovenije pa 25 %.

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

Javni razpis za operacijo Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih (v 
nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 18. decembra 2017 
do vključno 9. marca 2018 do 24. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov: Obdobje upravičenosti je določeno v 99. členu Uredbe.
Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 31. december 2021.

Informacije o razpisu: – INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke KGZS (Priloga št. 12 k razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa)

2. Predmet podpore: predmet podpore je določen 
v 42. členu Uredbe.

3. Upravičenec: upravičenec je določen v 43. členu 
Uredbe.

4. Pogoji za pridobitev podpore
4.1. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj 

ob oddaji vloge na javni razpis:
(1) Splošni pogoji so določeni v 100. členu Uredbe.
(2) Zaprtost finančne konstrukcije je določena 

v 101. členu Uredbe.
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4.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlaga-
telj: posebni pogoji so določeni v 46. členu Uredbe.

5. Upravičeni stroški: upravičeni stroški so določeni 
v 44., 45., 94., 95., 96. in 98. členu Uredbe.

6. Merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog so določena v skladu 

s 47. členom Uredbe in so podrobneje opredeljena v tem 
javnem razpisu:

Merila Maksimalno 
št. točk

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 
Delež soglasij lastnikov kmetijskih zemljišč za uvedbo agromelioracije, če gre za zahtevno 
agromelioracijo

25

Medsebojno povezovanje agromelioracij in komasacij 5
Velikost agromelioracijskega območja 15
Neugodna posestna sestava, ki se ugotavlja s povprečnim številom parcel na hektar 
agromelioracijskega območja

20

2. GEOGRAFSKI VIDIK LOKACIJE NALOŽBE 
Koeficient razvitosti občine 10
3. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI PODNEBNIH SPREMEMBAH
Zmanjšanje spravilnih razdalj 25
SKUPAJ 100
VSTOPNI PRAG TOČK 30

Ocenitve:

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 45)
1. Delež soglasij lastnikov kmetijskih zemljišč za uvedbo agromelioracije, če gre za zahtevno agromelioracijo
Navodilo: Za izvedbo agromelioracij kmetijskih zemljišč na komasacijskih območjih je potrebno soglasje tistih 
lastnikov zemljišč na komasacijskem območju, ki imajo v lasti več kot 67 odstotkov površin na komasacijskem 
območju (vstopni pogoj). Maksimalno število točk (25) dobijo tiste operacije, pri katerih je stopnja soglasij višja 
od 90 odstotkov.
Delež soglasij:
25 – delež soglasij je 90 % ali več
20 – delež soglasij je od 83 % do vključno 89,99 %
15 – delež soglasij je od 77 % do vključno 82,99 %
10 – delež soglasij je od 71 % do vključno 76,99 %
5 – delež soglasij je višji od 67 % do vključno 70,99 %

25

2. Medsebojno povezovanje agromelioracij in komasacij
Navodilo: Izvedba agromelioracij, ki so predmet podpore po tej operaciji, je pogojena s predhodno ali sočasno 
izvedbo komasacije. V kolikor upravičenec sočasno izvaja obe operaciji, je upravičen do točk v okviru tega 
merila.
Medsebojno povezovanje:
5 – upravičenec uveljavlja stroške agromelioracije in komasacije
0 – upravičenec uveljavlja samo stroške agromelioracij

5

3. Velikost agromelioracijskega območja
Navodilo: Velikost agromelioracijskega območja je povezana z interesom lastnikov zemljišč na posameznem 
območju. Velikost agromelioracijskega območja je enaka velikosti komasacijskega območja.
Velikost agromelioracijskega območja:
15 – agromelioracijsko območje je večje od 300 ha
13 – agromelioracijsko območje je veliko od 250 ha do vključno 299,99 ha
10 – agromelioracijsko območje je veliko od 200 ha do vključno 249,99 ha
8 – agromelioracijsko območje je veliko od 150 ha do vključno 199,99 ha
5 – agromelioracijsko območje je veliko od 100 ha do vključno 149,99 ha
3 – agromelioracijsko območje je veliko do vključno 99,99 ha

15

4. Neugodna posestna sestava, ki se ugotavlja s povprečnim številom parcel na hektar agromelioracijskega 
območja
Navodilo: Neugodna posestna struktura se izračuna tako, da se število parcel na posameznem 
agromelioracijskem območju deli s površino agromelioracijskega območja. Vstopni pogoj za dodelitev sredstev 
je, da je na agromelioracijskem območju posestna razdrobljenost večja od 2 parcel na hektar. Ta pogoj se 
nanaša na število parcel na ha pred izvedbo komasacije.
Neugodna posestna sestava:
20 – število parcel na ha agromelioracijskega območja višje od 3
15 – število parcel na ha agromelioracijskega območja je od 2,60 do vključno 3
10 – število parcel na ha agromelioracijskega območja je od 2,30 do vključno 2,59
5 – število parcel na ha agromelioracijskega območja je od 2 do vključno 2,29

20
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GEOGRAFSKI VIDIK LOKACIJE NALOŽBE 

Koeficient razvitosti občine
Navodilo: Vlada Republike Slovenije določi koeficient razvitosti občin. Nižji kot je koeficient, slabše je razvita 
občina. Občine z nižjim koeficientom tako bolj potrebujejo investicijske ukrepe, saj so razmere za razvoj 
kmetijstva v teh občinah finančno in socialno slabe.
Koeficient razvitosti občine:
10 – koeficient razvitosti občine je 0,8 ali manjši
5 – koeficient razvitosti občine je večji kot 0,8 do vključno 1,00
1 – koeficient razvitosti občine je večji od 1,00

10

PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI PODNEBNIH SPREMEMBAH

Zmanjšanje spravilnih razdalj
Navodilo: Z izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih se uredijo nove poljske poti. Z izvedbo 
komasacij pa se na novo delijo zemljišča komasacijskega sklada. Cilj komasacije je, da vsak komasacijski 
udeleženec dobi čim bolj zaokroženo zemljišče. S tem je omogočena hitrejša in racionalnejša obdelava 
kmetijskih zemljišč. S komasacijo se prav tako zmanjša število obdelovalnih kosov posameznega 
komasacijskega udeleženca. Z zmanjšanjem števila obdelovalnih kosov se zmanjšajo tudi spravilne razdalje, 
ki so razdalje od naslova kmetijskega gospodarstva do roba obdelovalnega kosa.
Za izračun se primerja dolžina spravilnih razdalj posameznega kmetijskega gospodarstva, ki je vključeno 
v operacijo, in sicer dolžina spravilnih razdalj pred izvedbo operacije se primerja z dolžino spravilnih razdalj po 
izvedbi operacije.
V izračun se vključijo tista kmetijska gospodarstva, ki imajo sedež kmetijskega gospodarstva znotraj 
agromelioracijskega območja oziroma so od najbližjega roba agromelioracijskega območja oddaljena manj kot 
10 kilometrov.
Za izhodišče se vzame katastrsko stanje pred izvedbo komasacije kmetijskih zemljišč, ki se primerja s stanjem 
po izvedeni komasaciji oziroma s stanjem, kot je predvideno po idejni zasnovi ureditve komasacijskega 
območja.
Zmanjšanje spravilnih razdalj:
25 – skupna dolžina spravilnih razdalj se zmanjša za 20 % ali več
18 – skupna dolžina spravilnih razdalj se zmanjša za 15 % do vključno 19,99 %
12 – skupna dolžina spravilnih razdalj se zmanjša za 10 % do vključno 14,99 %
5 – skupna dolžina spravilnih razdalj se zmanjša za 5 % do vključno 9,99 %

25

8. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu 
sredstev: obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu 
sredstev so določene v 106. členu Uredbe.

9. Finančne določbe: finančne določbe so oprede-
ljene v 49. členu Uredbe.

10. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
(1) Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta do-

ločena v 91., 92., 93. in 93.a členu Uredbe.
(2) Če imata na zadnjem mestu seznama ocenje-

nih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis 
enako število prejetih točk, se vloge na javni razpis 
odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, 
in sicer:

– ekonomski vidik naložbe,
– prispevek k horizontalnim ciljem pri podnebnih 

spremembah, in
– geografski vidik naložbe.
(3) Poročilo o uresničevanju obveznosti je določe-

no v 103. členu Uredbe. Upravičenec mora ob vložitvi 
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev predložiti po-
ročilo o vrednotenju rezultatov in doseženih učinkih, ki 
se pripravijo v skladu z navodili, ki se objavijo na spletni 
strani MKGP.

11. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev ter 
zahtevkov za predplačilo: vlaganje zahtevkov za izpla-
čilo sredstev ter zahtevkov za predplačilo sta določena 
v 48., 102., 104. in 105. členu Uredbe.

12. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti: 
izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti sta dolo-
čeni v 108. in 109. členu Uredbe.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 5440-77/2017/12 Ob-3517/17

Na podlagi:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-

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

– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem 
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1081/2006,

– 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 Evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 
2014SI16MAOP001, z dne 16. decembra 2014 z vsemi 
spremembami,

– Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 24/05 – UPB, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 
21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14),

– Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 
– ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 
47/13, 12/14, 65/14 – ZVRS-H, 90/14 in 51/16),
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– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
ZIPRS1617),

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718, Uradni list RS, 
št. 80/16 in 33/17),

– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 
(DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16),

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

– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),

– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slo-
venije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi 
organa upravljanja, z dne 20. 11. 2017 (št. 8-1/1/MK/0),

– Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 
2014–2017 (Uradni list RS, št. 99/13),

Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistro-
va 10, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje  

na področju kulture 2018«
1. Ime oziroma sedež posredniškega organa ozi-

roma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v na-
daljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke, 
potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, 
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v 
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. Predmet in vsebinska sklopa, namen in cilj jav-
nega razpisa

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropske-
ga socialnega sklada in Republika Slovenija.

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega progra-
ma za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020, prednostne osi: 8. Spodbujanje zaposlovanja 
in transnacionalna mobilnost delovne sile, prednostne na-
ložbe: 8.1 Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve 
in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi 
in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi prek lokalnih 
pobud za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti de-
lavcev, specifičnega cilja: 8.1.1 Povečanje zaposlenosti 
brezposelnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno 
brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov 
vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na po-
dročju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi 
usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezpo-
selnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dol-
gotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, 
ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve.

Ministrstvo za kulturo bo spodbujalo k aktivnostim 
osebe iz ciljne skupine ter spodbujalo delodajalce, da 
te osebe zaposlujejo bodisi na novih ali na obstoječih 
delovnih mestih. V okviru tega ukrepa bodo podprta tudi 
usposabljanja oseb iz ciljne skupine.

Vsebinska sklopa javnega razpisa zajemata:
Sklop 1:
Sofinanciranje zaposlitev oseb iz ciljne skupine za 

obdobje enega leta v javnih zavodih, katerih ustano-
viteljice so lokalne skupnosti, javnih agencijah in ne-
vladnih organizacijah, ki so registrirane za opravljanje 
kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih 
dobrin v Sloveniji.

Sklop 2:
Sofinanciranje usposabljanj na področju kulture 

z vključitvijo oseb iz ciljne skupine v kulturne projekte 
izvajalcev, ki se prijavijo na javni razpis (javnih zavodov, 
javnih agencij in nevladnih organizacij v kulturi, ki so re-
gistrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti 
in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji).

Namen javnega razpisa je vzpostavitev podporne-
ga okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenega 
k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpo-
ri socialni vključenosti oseb iz ciljne skupine, predvsem 
z vključevanjem v kulturne programe in kulturne projekte 
izvajalcev na področju kulture. Namen instrumenta je inte-
gracija oseb iz ciljne skupine ter spodbujanje zaposlitvenih 
možnosti na področju kulture, z izboljšanjem konkurenč-
nosti ter spodbujanjem zaposlovanja na področju kulture.

Cilji javnega razpisa:
– povečanje zaposlitvenih možnosti ter spodbujanje 

ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti in višanja kom-
petenc na področju kulture;

– zagotavljanje socialne vključenosti in spodbujanje 
enakih možnosti oseb iz ciljne skupine na vseh podro-
čjih kulture in ustvarjanje pogojev za njihovo socialno 
integracijo ter spodbujanje ustvarjalnih in drugih izraznih 
možnosti v kulturi;

– vzpostavitev delovnega okolja na področju kulture;
– zagotavljanje spodbudnega okolja za obstoj, ra-

zvoj in populariziranje ustvarjalnosti;
– povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vse-

bin in dvig zavesti o pomenu kulture za razvoj posame-
znika in družbe in

– usposabljanje s prenosom znanj preko sodelova-
nja oseb iz ciljne skupine.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pomen pojmov:
Upravičenci za Sklop 1 so nevladne kulturne orga-

nizacije, javni zavodi, katerih ustanoviteljica je lokalna 
skupnost, in javne agencije, ki so registrirane za opra-
vljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje 
kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo na področju 
razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za 
sodelovanje na razpisu.

Upravičenci za Sklop 2 so nevladne kulturne or-
ganizacije, javni zavodi in javne agencije, ki so registri-
rane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter 
posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo 
na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne 
pogoje za sodelovanje na razpisu.

Nevladne kulturne organizacije so pravne osebe, ki 
so ustanovljene kot društva, zasebni zavodi, ustanove 
in druge nevladne organizacije ter so registrirane za 
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredo-
vanje kulturnih dobrin v Sloveniji. Izpolnjujejo naslednje 
pogoje: niso ustanovljene z namenom pridobivanja do-
bička, morebitnega presežka prihodkov nad odhodki 
pa ne delijo med svoje člane ali uporabnike, temveč ga 
uporabijo za uresničevanje svojega namena; niso usta-
novljene z namenom pridobivanja gospodarske koristi 
svojih članov ali ustanoviteljev; med njihovimi ustanovi-
telji ni več kot polovica pravnih oseb javnega prava; so 
ustanovljene prostovoljno; so pri upravljanju neodvisne 
od organov oblasti, politike ali gospodarstva.

Ciljna skupina so brezposelni in neaktivni, še po-
sebej starejši od 50 let, dolgotrajno brezposelni in tisti 
z izobrazbo pod ISCED 3, ter osebe v postopku izgu-
bljanja zaposlitve.

Brezposelna oseba je oseba, ki za čas vključitve 
v projekt nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi z drugim 
delodajalcem.
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Oseba v postopku izgubljanja zaposlitve je iskalec 
zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena.

Neaktivna oseba je drugi iskalec zaposlitve, ki se 
po določbah Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, 
št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – 
ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT) ne šteje za brezposelno 
osebo.

Prvi projekt je prvi samostojni kulturni projekt vklju-
čenega posameznika iz ciljne skupine v usposabljanje. 
Projekt je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota 
in bo izveden v letu 2018.

Inovativen projekt je kulturni projekt, ki na izviren in 
inovativen način spodbuja zaposlovanje in vključevanje 
posameznikov iz ciljne skupine v usposabljanje na podro-
čju kulture.

Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje splošne 
razpisne pogoje:

– so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških 
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji 
(obvezno dokazilo: fotokopija overjenega ustanovnega ali 
drugega temeljnega akta, iz katerega je razvidno področje; 
v primeru, da ministrstvo naknadno zahteva originalno 
potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku);

– so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministr-
stva v letih 2015, 2016 in 2017 izpolnjevali vse pogodbene 
obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalno 
podpisana in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem obraz-
cu pod točko II);

– niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, 
postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije (ob-
vezno dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava 
prijavitelja v prijavnem obrazcu pod točko II);

– imajo po stanju do vključno zadnjega dne v mese-
cu pred oddajo vloge na javni razpis poravnane vse zapa-
dle davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji 
(Ministrstvo za kulturo bo navedeni pogoj preverjalo glede 
na stanje na zadnji delovni dan v mesecu pred oddajo vlo-
ge) (obvezno dokazilo: potrdilo FURS; če ga prijavitelj ne 
bo predložil, ga bo ministrstvo pridobilo iz uradnih evidenc);

– da njihov prijavljeni projekt ni sofinanciran iz drugih 
javnih sredstev oziroma za iste upravičene stroške ni ali 
ne bo prejel sredstev iz drugih javnih virov (državnega ali 
lokalnega proračuna ali iz sredstev EU) (obvezno dokazilo: 
originalno podpisana in žigosana izjava prijavitelja v prijav-
nem obrazcu pod točko II);

– da prijavljajo projekt zaposlitve osebe iz ciljne sku-
pine z začetkom izvajanja najkasneje 1. 4. 2018 in za-
ključkom izvajanja najkasneje 31. 3. 2019 oziroma projekt 
usposabljanja z začetkom izvajanja najkasneje 1. 8. 2018 

in zaključkom izvajanja najkasneje 15. 10. 2018 (obvezno 
dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava prijavite-
lja v prijavnem obrazcu pod točko II);

– da v projekte vključujejo osebe iz ciljne skupine 
(obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava 
prijavitelja v prijavnem obrazcu pod točko II).

Poleg splošnih pogojev morajo prijavitelji izpolnjevati 
tudi posebne razpisne pogoje za posamezen vsebinski 
sklop.

Sklop 1: Sofinanciranje zaposlitev
– da prijavljajo projekt zaposlitve oseb iz ciljne skupi-

ne tega razpisa za polni delovni čas za obdobje najmanj 
enega leta (obvezno dokazilo: originalno podpisana in ži-
gosana izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu pod točko II);

– da zaprošajo za največ osem zaposlitev oseb iz 
ciljne skupine tega razpisa (obvezno dokazilo: originalno 
podpisana in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem obraz-
cu pod točko II).

Trajanje zaposlitve: Zaposlitev osebe iz ciljne skupine 
mora trajati najmanj eno leto za polni delovni čas, pri čemer 
se sofinancira zaposlitev za največ eno leto.

Sklop 2: Sofinanciranje usposabljanj
– da prijavljajo projekt usposabljanja, ki vključuje naj-

manj eno osebo in največ osem oseb iz ciljne skupine tega 
razpisa (obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigo-
sana izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu pod točko II).

– da prijavljajo projekt usposabljanja na področju kul-
ture z vključitvijo oseb iz ciljne skupine v kulturne projekte 
izvajalcev (javnih zavodov, javnih agencij in nevladnih or-
ganizacij v kulturi, ki so registrirane za opravljanje kultur-
no-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin 
v Sloveniji) (obvezno dokazilo: originalno podpisana in ži-
gosana izjava prijavitelja v prijavnem obrazcu pod točko II).

Trajanje usposabljanja: Usposabljanje vključene ose-
be mora trajati najmanj 174 ur, pri čemer mora biti zagoto-
vljeno tudi mentorstvo. Glede na program usposabljanja ter 
delovne izkušnje, sposobnosti, znanja, veščine in spretno-
sti vključenih oseb, lahko usposabljanje traja dlje.

Upravičene aktivnosti:
Do financiranja na podlagi tega javnega razpisa so 

upravičene aktivnosti, ki so neposredno vezane na projekt 
zaposlitve oziroma usposabljanja, izbrane na podlagi tega 
razpisa, ter so v skladu s predmetom in ciljem javnega 
razpisa in vključujejo osebe iz ciljne skupine.

4. Merila za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje – 
ocenjevalni list

Pravočasne in popolne prijave upravičenih prijaviteljev 
bo ocenila Komisija za ocenjevanje prispelih vlog na pod-
lagi splošnih in posebnih meril.

Splošna merila za oba sklopa

MERILA Največje 
možno 
št. točk

Ocena

1 Ustreznost namena operacije in prijavljenih aktivnosti glede na cilje razpisa 20
1.1 Jasno in kvalitetno opredeljeni nameni in cilji projekta in usklajenost z nameni in cilji 
razpisa (do 10 točk):
– Nameni in cilji projekta so jasno in kvalitetno opredeljeni in usklajeni z nameni in cilji 
razpisa (10 točk).
– Nameni in cilji projekta so delno opredeljeni in usklajeni z nameni in cilji razpisa (5 točk).
– Nameni in cilji projekta niso opredeljeni oziroma/in niso usklajeni z nameni in cilji razpisa 
(0 točk).
1.2 Jasno opredeljena ciljna skupina in njene potrebe ter primerna vključitev 
v pripravo in izvajanje prijavljenih aktivnosti, (do 10 točk):
– Ciljna skupina in njene potrebe so jasno opredeljene ter njena vključitev v pripravo 
in izvajanje prijavljenih aktivnosti primerna (10 točk).
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MERILA Največje 
možno 
št. točk

Ocena

– Ciljna skupina in njene potrebe so delno opredeljene ter njena vključitev v pripravo 
in izvajanje prijavljenih aktivnosti delno primerna (5 točk).
– Ciljna skupina in njene potrebe niso opredeljene in/oziroma njena vključitev v pripravo in 
izvajanje prijavljenih aktivnosti ni primerna (0 točk).

2 Usposobljenost upravičencev za izvedbo operacije
Reference prijavitelja v obdobju 2014−2017

20

2.1 Izkušnje in reference prijavitelja za vodenje projekta in izvajanje predvidenih aktivnosti 
(do 10 točk):
– Izkušnje in reference prijavitelja za vodenje projekta in izvajanje predvidenih aktivnosti 
so ustrezne in so izkazane z najmanj dvema primerljivima projektoma prijavitelja v zadnjih 
štirih letih (10 točk).
– Izkušnje in reference prijavitelja za vodenje projekta in izvajanje predvidenih aktivnosti so 
delno ustrezne in so izkazane z najmanj enim primerljivim projektom prijavitelja v zadnjih 
štirih letih (5 točk).
– Izkušnje in reference prijavitelja za vodenje projekta in izvajanje predvidenih aktivnosti 
niso izkazane oziroma ustrezne (0 točk).
2.2 Izkušnje in reference prijavitelja na področju vključevanja v kulturno produkcijo 
in promocijo ter usposabljanja (izkazani kulturni dogodki prijavitelja, ki vključujejo osebe iz 
ciljne skupine) (do 10 točk):
– Izkušnje in reference prijavitelja na področju vključevanja in usposabljanja v kulturno 
produkcijo in promocijo so ustrezne in so izkazane z najmanj dvema kulturnima dogodkoma 
prijavitelja v zadnjih štirih letih, ki vključujejo osebe iz ciljne skupine (10 točk).
– Izkušnje in reference prijavitelja na področju vključevanja in usposabljanja v kulturno 
produkcijo in promocijo so delno ustrezne in so izkazane z najmanj enim kulturnim 
dogodkom prijavitelja v zadnjih štirih letih, ki vključujejo osebe iz ciljne skupine (5 točk).
– Izkušnje in reference prijavitelja na področju vključevanja in usposabljanja v kulturno 
produkcijo in promocijo niso izkazane oziroma ustrezne (0 točk).

3 Izvedljivost operacije – skladnost prijavljenih aktivnosti s terminskim, stroškovnim 
in kadrovskim načrtom operacije

15

3.1 Ocena potreb in spodbujanje razvoja specifičnih spretnosti, znanj in sposobnosti 
za kulturo in kreativni sektor (do 5 točk):
– je povsem ustrezno prijavljenim aktivnostim (5 točk),
– je delno ustrezno prijavljenim aktivnostim (3 točke),
– ni ustrezno opredeljeno oziroma ni izkazano (0 točk).
3.2 Ocena načrtovanih aktivnosti in učinkov (do 5 točk):
– je povsem ustrezno prijavljenim aktivnostim (5 točk),
– je delno ustrezno prijavljenim aktivnostim (3 točke),
– ni ustrezno opredeljeno oziroma ni izkazano (0 točk).
3.3 Vsebinska utemeljenost načrta za zaposlitev ali usposabljanje, ki je skladna 
z dejavnostjo prijavitelja (do 5 točk):
– je povsem ustrezna prijavljenim aktivnostim (5 točk),
– je delno ustrezna prijavljenim aktivnostim (3 točke),
– ni ustrezno opredeljena oziroma ni izkazana (0 točk).

4 Trajnost predvidenih rezultatov
Izkazovanje in ocena izvedljivosti in trajnostnega učinka predvidenega vključevanja oseb iz 
ciljne skupine.

15

4.1 Izkazovanje in utemeljitev predvidenih učinkov na področju zaposlovanja ali 
usposabljanja (do 5 točk):
– predvideni učinki na področju zaposlovanja oziroma usposabljanja so izkazani in 
utemeljeni (5 točk),
– predvideni učinki na področju zaposlovanja oziroma usposabljanja so delno izkazani in 
utemeljeni (3 točke),
– predvideni učinki na področju zaposlovanja oziroma usposabljanja niso izkazani 
in/oziroma utemeljeni (0 točk),
4.2 Izkazovanje in utemeljitev učinkov na področju pridobivanja delovnih izkušenj in 
prenosa znanj in sposobnosti za namen integracije na trg dela (do 5 točk):
– predvideni učinki na področju pridobivanja delovnih izkušenj in prenosa znanj in 
sposobnosti za namen integracije na trg dela so izkazani in utemeljeni (5 točk),
– predvideni učinki na področju pridobivanja delovnih izkušenj in prenosa znanj in 
sposobnosti za namen integracije na trg dela so delno izkazani in utemeljeni (3 točke),
– predvideni učinki na področju pridobivanja delovnih izkušenj in prenosa znanj in 
sposobnosti za namen integracije na trg dela niso izkazani in/oziroma utemeljeni (0 točk),
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MERILA Največje 
možno 
št. točk

Ocena

4.3 Izkazovanje in utemeljitev učinkov na področju zaposlovanja ali usposabljanja in 
pridobivanja delovnih izkušenj na področju kulture (do 5 točk):
– predvideni učinki na področju zaposlovanja ali usposabljanja in pridobivanja delovnih 
izkušenj na področju kulture so izkazani in utemeljeni (5 točk),
– predvideni učinki na področju zaposlovanja ali usposabljanja in pridobivanja delovnih 
izkušenj na področju kulture so delno izkazani in utemeljeni (3 točke),
– predvideni učinki na področju zaposlovanja ali usposabljanja in pridobivanja delovnih 
izkušenj na področju kulture niso izkazani in/oziroma utemeljeni (0 točk).
SKUPAJ 70

Posebna merila za Sklop 1: Sofinanciranje zaposlitev

MERILA Največje 
možno 
št. točk

ocena

1 Inovativnost projekta zaposlitve v zvezi z vključevanjem oseb iz ciljne skupine (do 15 točk) 15
1.1 projekt zaposlitve spodbuja pridobivanje novih kompetenc vključenih oseb iz ciljne 
skupine, razvoj ustvarjalnosti na področju, kjer delujejo, oblikovanje kompleksnejših oblik 
sodelovanja in nadaljnjega zaposlovanja ter iskanja možnosti za nadaljnjo vključitev na trg 
dela (do 10 točk):
– projekt zaposlitve spodbuja pridobivanje novih kompetenc vključenih oseb iz ciljne 
skupine (10 točk),
– projekt zaposlitve delno spodbuja pridobivanje novih kompetenc vključenih oseb iz ciljne 
skupine (5 točk),
– projekt zaposlitve ne spodbuja pridobivanja novih kompetenc pri vključenih osebah iz 
ciljne skupine (0 točk).
1.2 projekt zaposlitve izkazuje inovativnost pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede na 
vsebino in način vključevanja v projekt (do 5 točk):
– projekt zaposlitve izkazuje inovativnost pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede na 
vsebino in način vključevanja v projekt (5 točk),
– projekt zaposlitve delno izkazuje inovativnost pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede 
na vsebino in način vključevanja v projekt (3 točke),
– projekt zaposlitve ne izkazuje inovativnosti pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede 
na vsebino in način vključevanja v projekt (0 točk).

2 Predvideno število novih zaposlitev oseb iz ciljne skupine (do 15 točk):
– ena zaposlitev (3 točke)
– dve zaposlitvi (6 točk)
– tri zaposlitve (9 točk)
– štiri do sedem zaposlitev (12 točk)
– osem zaposlitev (15 točk)

15

SKUPAJ 30

Posebna merila za Sklop 2: Sofinanciranje usposabljanj

MERILA Največje 
možno 
št. točk

ocena

1 Inovativnost projekta usposabljanja v zvezi z vključevanjem oseb iz ciljne skupine
(do 15 točk)

15

1.1 projekt usposabljanja spodbuja pridobivanje novih kompetenc vključenih oseb iz ciljne 
skupine, razvoj ustvarjalnosti na področju, kjer delujejo, oblikovanje kompleksnejših oblik 
sodelovanja in nadaljnjega zaposlovanja ter iskanja možnosti za nadaljnjo vključitev na trg 
dela (do 10 točk):
– projekt usposabljanja spodbuja pridobivanje novih kompetenc vključenih oseb iz ciljne 
skupine (10 točk),
– projekt usposabljanja delno spodbuja pridobivanje novih kompetenc vključenih oseb iz 
ciljne skupine (5 točk),
– projekt usposabljanja ne spodbuja pridobivanja novih kompetenc pri vključenih osebah iz 
ciljne skupine (0 točk).
1.2 projekt usposabljanja izkazuje inovativnost pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede 
na vsebino in način vključevanja v projekt (do 5 točk):
– projekt usposabljanja izkazuje inovativnost pri vključevanju oseb iz ciljne skupine glede 
na vsebino in način vključevanja v projekt (5 točk),
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MERILA Največje 
možno 
št. točk

ocena

– projekt usposabljanja delno izkazuje inovativnost pri vključevanju oseb iz ciljne skupine 
glede na vsebino in način vključevanja v projekt (3 točke),
– projekt usposabljanja ne izkazuje inovativnosti pri vključevanju oseb iz ciljne skupine 
glede na vsebino in način vključevanja v projekt (0 točk).

2 Vključitev oseb iz ciljne skupine s prvim projektom na področju kulture (do 10 točk)
– vključitev treh do osmih oseb (10 točk),
– vključitev dveh oseb (6 točk),
– vključitev ene osebe (3 točke),
– ni vključenih oseb iz ciljne skupine s prvim projektom (0 točk).

10

3 Predvideno število vključenih v usposabljanje iz ciljne skupine (do 5 točk):
– usposabljanje ene osebe (1 točka)
– usposabljanje dveh oseb (2 točki)
– usposabljanje treh oseb (3 točke)
– usposabljanje štirih do sedem oseb (4 točke)
– usposabljanje osem oseb (5 točk)

5

SKUPAJ 30

SKUPAJ 100

5. Izbor in ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje so ovrednotena s točka-

mi, pri čemer je pri posameznem merilu navedeno 
najvišje število možnih točk. Skupno najvišje možno 
število doseženih točk pri posameznem sklopu je 
100, pri čemer je za izvajanje operacij lahko izbran 
prijavitelj, ki bo pri posameznem sklopu dosegel naj-
manj 71 točk.

Regionalna razsežnost
Slovenija je v novem programskem obdobju po 

letu 2014 na ravni NUTS 2 razdeljena na dve kohe-
zijski regiji, in sicer na bolj razvito kohezijsko regijo 
zahodna Slovenija (v nadaljevanju KRZS) in manj 
razvito kohezijsko regijo vzhodna Slovenija (v nada-
ljevanju KRVS).

KRZS sestavljajo 4 statistične regije (osrednjeslo-
venska, gorenjska, goriška in obalno-kraška). KRVS 
sestavlja 8 statističnih regij (pomurska, podravska, 
koroška, savinjska, zasavska, spodnjeposavska, ju-
govzhodna Slovenija in notranjsko-kraška).

60,71 % sredstev razpisa je namenjenih sofinan-
ciranju zaposlitev oseb, ki sodijo v ciljno skupino iz 
KRVS, 39,29 % sredstev razpisa pa sofinanciranju 
zaposlitev oseb, ki sodijo v ciljno skupino iz KRZS. 
61,29 % sredstev razpisa je namenjenih sofinanci-
ranju usposabljanja oseb, ki sodijo v ciljno skupino 
iz KRVS, 38,71 % sredstev razpisa pa sofinancira-
nju usposabljanja oseb, ki sodijo v ciljno skupino iz 
KRZS.

Vključitve se sofinancirajo za osebe iz ciljne sku-
pine, ki imajo stalno prebivališče v statistični KRVS, 
iz sredstev predvidenih za vzhodno Slovenijo in za 
osebe, ki imajo stalno prebivališče v statistični KRZS, 
iz sredstev predvidenih za zahodno Slovenijo. Delitev 
je dostopna na strani: http://www.mk.gov.si/si/delov-
na_podrocja/sluzba_za_izvajanje_kohezijske_politi-
ke/programsko_obdobje_2014_2020/.

Sredstva se dodelijo predvidoma za 56 zaposli-
tev za eno leto (34 iz KRVS in 22 iz KRZS) v okviru 
Sklopa 1 ter za predvidoma 62 usposabljanj (38 iz 
KRVS in 24 iz KRZS) v okviru Sklopa 2 oziroma do 
porabe razpoložljivih sredstev za ta javni razpis.

Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo 
postopka javnega razpisa za izbor operacij, ki jo 
imenuje minister za kulturo ali od njega pooblaščena 
oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).

Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in po-
polne vloge upravičenih prijaviteljev. Vloge bosta lo-
čeno ocenila dva člana komisije za izvedbo postopka 
javnega razpisa (v nadaljevanju komisija). V kolikor 
se bosta oceni razlikovali za 10 odstotnih točk ali 
manj, se bo ocena oblikovala na podlagi povprečja 
obeh ocen. V kolikor se bosta oceni razlikovali za več 
kot 10 odstotnih točk, bo vlogo ocenil še tretji ocenje-
valec. V tem primeru bo ocena oblikovana na osnovi 
povprečja vseh treh ocen.

Komisija bo v okviru razpisanih sredstev za po-
samezno regijo, na osnovi rezultatov ocenjevanja in 
upoštevanja regij, oblikovala predlog liste projektov 
za sofinanciranje. Minister na podlagi predloga komi-
sije odloči o izboru prijaviteljev s posamičnimi sklepi.

V primeru, da več prijaviteljev na posamezen 
sklopu doseže enako število točk in bi bila z njihovo 
uvrstitvijo na predlog liste projektov za sofinanciranje 
presežena skupna razpoložljiva sredstva za posa-
mezen sklop, se o uvrstitvi projektov na predlog liste 
sofinanciranih projektov da prednost projektu, ki je 
dobil več točk pri posebnih merilih, v primeru enake-
ga števila točk pri posebnih merilih pa projekt, ki je 
dobil višje število točk pri splošnem merilu po vrstnem 
redu, pri čemer se najprej upoštevajo dosežene toč-
ke pri merilu 1, nato 2, 3 in 4. V primeru enakega 
točkovanja po vseh merilih se odloči z žrebom, ki ga 
opravi komisija.

Kandidatu, ki je na predlogu liste projektov za so-
financiranje pri posameznem sklopu zadnji, se dode-
lijo sredstva največ v višini, ki bodo še na razpolago 
za posamezno regijo, v skladu s prijavo. Kolikor se 
izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva 
se šteje, da odstopa od vloge v delu, ki se nanaša 
na ta sklop.

Kandidatom, ki so na predlogu liste projektov za 
sofinanciranje pri posameznem sklopu, se v primeru, 
da sredstva za posamezno regijo niso več na razpo-
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lago, dodelijo sredstva v skladu s prijavo zgolj za prija-
vljeno število vključitev oseb iz ciljne skupine iz regije, 
za katero so sredstva še na razpolago.

Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe 
oziroma od že sklenjene pogodbe, se dodelijo sredstva 
naslednjemu na rezervni listi pri posameznem sklopu.

Na rezervno listo se lahko uvrstijo kandidati, ki do-
sežejo vsaj 71 točk.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče.

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

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev za 
javni razpis za proračunski leti 2018 in 2019 znaša 
446.980,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofi-
nanciranja po vsebinskih sklopih:

Skupna okvirna vrednost Sklopa 1: Sofinanciranje 
zaposlitev znaša 336.000,00 EUR, od tega za leto 2018 
znaša 280.000,00 EUR:

– za vzhodno regijo: 170.000,00 EUR, od tega:
– 136.000,00 EUR s PP 160196 – PN 8.1-Pove-

čanje zaposlenosti brezposelnih-14-20-V-EU (80,00 %) 
in

– 34.000,00 EUR s PP 160197 – PN 8.1-Po-
večanje zaposlenosti brezposelnih-14-20-V-slovenska 
udeležba (20,00 %),

konto 4133, 4120 in 4136,
– za zahodno regijo: 110.000,00 EUR, od tega:

– 88.000,00 EUR s PP 160198 – PN 8.1-Poveča-
nje zaposlenosti brezposelnih-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 22.000,00 EUR s PP 160199 – PN 8.1-Po-
večanje zaposlenosti brezposelnih-14-20-Z-slovenska 
udeležba (20,00 %),

konto 4133, 4120 in 4136.
Za leto 2019 znaša 56.000,00 EUR:
– za vzhodno regijo: 34.000,00 EUR, od tega:

– 27.200,00 EUR s PP 160196 – PN 8.1-Poveča-
nje zaposlenosti brezposelnih-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 6.800,00 EUR s PP 160197 – PN 8.1-Poveča-
nje zaposlenosti brezposelnih-14-20-V-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

konto 4133, 4120 in 4136,
– za zahodno regijo: 22.000,00 EUR, od tega:

– 17.600,00 EUR s PP 160198 – PN 8.1-Poveča-
nje zaposlenosti brezposelnih-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 4.400,00 EUR s PP 160199 – PN 8.1-Poveča-
nje zaposlenosti brezposelnih-14-20-Z-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

konto 4133, 4120 in 4136.
Skupna okvirna vrednost Sklopa 2: Sofinanciranje 

usposabljanj znaša 110.980,00 EUR za leto 2018:
– za vzhodno regijo: 68.020,00 EUR, od tega:

– 54.416,00 EUR s PP 160196 – PN 8.1-Poveča-
nje zaposlenosti brezposelnih-14-20-V-EU (80,00 %) in

– 13.604,00 EUR s PP 160197 – PN 8.1-Po-
večanje zaposlenosti brezposelnih-14-20-V-slovenska 
udeležba (20,00 %),

konto 4133, 4120 in 4136,
– za zahodno regijo: 42.960,00 EUR, od tega:

– 34.368,00 EUR s PP 160198 – PN 8.1-Poveča-
nje zaposlenosti brezposelnih-14-20-Z-EU (80,00 %) in

– 8.592,00 EUR s PP 160199 – PN 8.1-Poveča-
nje zaposlenosti brezposelnih-14-20-Z-slovenska ude-
ležba (20,00 %),

konto 4133, 4120 in 4136.
Sredstva za javni razpis so zagotovljena s Proraču-

nom Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018) (Uradni 
list RS, št. 80/16). Za proračunsko leto 2019 so sredstva 
planirana v predlogu proračuna za leto 2019.

Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih 
sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slo-
venske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike 
je 80:20.

Delež prispevka Evropske unije v celotnih upraviče-
nih javnih izdatkih je 80 %.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na raz-
položljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, 
izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike 
sofinanciranja. Izvedba postopka javnega razpisa je ve-
zana na proračunske zmogljivosti ministrstva. V kolikor 
se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, 
se šteje, da odstopa od vloge.

7. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za 

delovanje na področju kulture 2018« obsega naslednje 
dokumente:

– Besedilo javnega razpisa: ESS Podporno okolje 
za delovanje na področju kulture

– Prijavni obrazci:
– I: Osnovni podatki o prijavi in prijavitelju
– II: Izjave prijavitelja
– III: Dispozicija projekta
– IV: Usposobljenost upravičencev za izvedbo 

projekta
– V: Pričakovani učinki
– VI: Ciljna skupina

– Finančni načrt
– Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Priloge:
Priloga 1: Označba vloge
Vsi zgoraj našteti dokumenti predstavljajo razpisno 

dokumentacijo.
Vloga se šteje kot popolna, če vsebuje popolno 

izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce (od I do VI) 
ter priložen finančni načrt in fotokopijo overjenega usta-
novnega ali drugega temeljnega akta.

Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz raz-
pisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. Pri-
javni obrazec in finančni načrt je potrebno predložiti tudi 
na e-nosilcu podatkov (CD-ROM, DVD-ROM ali USB 
podatkovni ključ) v Wordovi oziroma Excelovi obliki. Ti-
skana verzija posredovanih obrazcev se mora ujemati 
z elektronsko verzijo. V primeru razlik med tiskano in 
elektronsko verzijo velja tiskana verzija.

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

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, 
nastale od objave javnega razpisa:

– za zaposlitev najkasneje do 31. 3. 2019 in
– za usposabljanje najkasneje do 15. 10. 2018.
Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca je od 

objave javnega razpisa:
– za zaposlitev najkasneje do 30. 4. 2019 in
– za usposabljanje najkasneje do 31. 10. 2018.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od objave 

javnega razpisa do 31. 8. 2019 (izplačilo iz proračuna 
RS).

Če se bo operacija začela izvajati pred predložitvijo 
vloge na ministrstvo, bo ministrstvo pred odobritvijo pr-
vega zahtevka za izplačilo preverilo skladnost izvajanja 
operacije z relevantno zakonodajo tudi za to obdobje.

9. Upravičeni stroški, način financiranja in pred-
plačila

Upravičene aktivnosti v okviru tega javnega razpisa 
so spodbude za zaposlitev za obdobje najmanj enega 
leta in spodbude za usposabljanje z vključevanjem oseb 
iz ciljne skupine v projekte kulturnih izvajalcev.
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Upravičeni stroški na podlagi tega javnega razpisa 
so stroški, povezani z zaposlovanjem in usposablja-
njem, in sicer:

Standardni strošek na enoto izvedbe programa je 
določen na podlagi Metodologije št. 5440-77/2017/9, 
ki jo je sprejelo Ministrstvo dne 10. 11. 2017, in znaša:

– za sklop 1: za mesečni strošek zaposlitve ene 
osebe: 500,00 EUR,

– za sklop 2: za izvedeno najmanj 174-urno uspo-
sabljanje ene osebe: 1.790,00 EUR.

Za obdobje 12 mesecev bodo sofinancirani upravičeni 
stroški zaposlitve ene osebe največ v višini 6.000,00 EUR 
oziroma 500,00 EUR na mesec. Višina sredstev za uspo-
sabljanje ene osebe znaša 1.790,00 EUR.

V okviru standardnega stroška na enoto za uspo-
sabljanje lahko upravičenec nameni sredstva za plačilo 
za sodelovanje mentorja, materialne stroške (npr. sli-
karski, kiparski material, osnovni material in orodje za 
druge profile) ter spodbudo za vključeno osebo, ki mora 
znašati najmanj 805,00 EUR bruto.

Upravičenec bo predložil en zahtevek za izplačilo 
po izvedenem usposabljanju.

Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila 
za dokazovanje upravičenih stroškov:

– za sklop 1:
– pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas za 

obdobje najmanj enega leta (ob prvem zahtevku),
– zaposlitveni načrt (ob prvem zahtevku),
– ustrezno dokazilo o statusu vključene ose-

be pred zaposlitvijo (ob prvem zahtevku),
– delno poročilo vključene osebe o izvajanju za-

poslitvenega načrta (razviden mora biti mesec oziroma 
obdobje, na katerega se poročilo nanaša ter sledenje 
aktivnostim, navedenim v zaposlitvenemu načrtu),

– za sklop 2:
– pogodba o usposabljanju,
– načrt usposabljanja,
– ustrezno dokazilo o statusu vključene ose-

be pred vključitvijo v usposabljanje,
– vsebinsko poročilo vključene osebe o izvajanju 

načrta usposabljanja in poročilo mentorja o izvedbi načr-
ta usposabljanja in vključenosti v projekt (iz katerega je 
razvidno število ur usposabljanja in mentorstva),

– dokazilo o izplačani spodbudi.
Ustrezno dokazilo o statusu vključene osebe pred 

vključitvijo je lahko: prijava na Zavodu za zaposlovanje 
oziroma pri ogroženi zaposlitvi – dokazilo o redni odpo-
vedi pogodbe o zaposlitvi; oziroma dokazilo iz poslovne 
dokumentacije delodajalca, da bo njegovo delo nepo-
trebno oziroma dokazilo o zaposlitvi za določen čas 
oziroma podpisana izjava vključene osebe v primeru, da 
ni bila prijavljena na Zavodu za zaposlovanje.

Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju. Ministrstvo in izbrani prijavitelj 
bosta s pogodbo o sofinanciranju dogovorila sofinancira-
nje operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih 
v vlogi na javni razpis.

Upravičenec mora ob zaključku projekta za Sklop 1, 
najkasneje do 15. 5. 2019, podati končno poročilo, ki 
mora vsebovati:

– končno vsebinsko poročilo o izvedbi zaposlitve-
nega načrta, ki zajema poročilo vključene osebe in men-
torja o izvedbi zaposlitvenega načrta,

– poročilo o statusu vključene osebe iz ciljne skupi-
ne na trgu dela en mesec po zaključku zaposlitve.

Upravičenec mora ob zaključku projekta za Sklop 2, 
najkasneje do 30. 11. 2018, podati poročilo o statusu 
vključenih oseb iz ciljne skupine na trgu dela en mesec 
po zaključku usposabljanja.

Sredstva bodo upravičencem izplačana najkasneje 
30. dan od podanega popolnega zahtevka za izplačilo, 
ki mora biti podan:

– za zaposlitev najkasneje do 30. 4. 2019,
– za usposabljanje najkasneje do 31. 10. 2018.
V primeru nedoseganja zaposlitev za celotno ob-

dobje ali usposabljanja je potrebno vračilo razlike izpla-
čanih sredstev.

Upravičenec je lahko skladno z zakonom, ki ureja 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, upravičen 
do izplačila predplačila izključno za Sklop 1. Ta za-
kon določa upravičene prejemnike in pogoje za izplači-
lo predplačila, ki je možno največ v višini, kot je v priho-
dnjem obdobju 180 dni dejansko potrebno za izvajanje 
operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne 
sme presegati 30 % predvidenih pogodbenih obveznosti 
za Sklop 1.

Predplačila največ v višini 1.500,00 EUR na po-
samezno zaposlitev se izvajajo po sistemu izplačila 
večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim 
poračunavanjem vsakega posameznega predplačila 
v celoti. Upravičenec je v primeru prejetega predplačila 
dolžan ministrstvu predložiti zahtevek za izplačilo ali 
več zahtevkov za izplačilo z obveznimi dokazili v višini 
izplačanega predplačila v roku najkasneje 180 dni po 
prejemu predplačila. Po celotnem poračunu predhodne-
ga predplačila upravičenec lahko pridobi novo predplači-
lo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje 180 dni.

Predplačila za posamezno spodbudo za zaposlitev 
lahko upravičenci uveljavljajo šele po sklenjeni pogodbi 
o zaposlitvi.

10. Zahteve glede obveščanja in komuniciranja 
z javnostjo: upravičenec bo moral pri obveščanju in 
komuniciranju z javnostjo upoštevati 115. in 116. člen 
Uredbe (EU) št. 1303/2013 in Navodila organa upravlja-
nja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezij-
ske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dosto-
pna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).

11. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo v zve-

zi z operacijo v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi, 
ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradi-
va, in sicer za potrebe revizije oziroma kot dokazila za 
potrebe prihodnjih preverjanj.

Upravičenec mora zagotoviti dostopnost do vseh 
dokumentov o izdatkih operacije za obdobje 3 let, in si-
cer od 31. decembra po predložitvi obračunov (Evropski 
komisiji), ki vsebujejo končne izdatke končane operaci-
je, če ni drugače določeno s 140. členom Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 oziroma predpisom, ki jo bo nadomestil. 
O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo 
upravičenec pisno obveščen s strani ministrstva.

Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo 
sredstev za operacijo v ločenem računovodstvu, po 
stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad 
namensko porabo sredstev.

12. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o operaciji posredniškemu organu, organu upravljanja, 
organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim 
nadzornim organom

Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, admini-
strativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, 
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na pod-
lagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja 
s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slo-
venije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v 
nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost 
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in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane opera-
cije. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec 
omogočil vpogled v računalniške programe, listine in 
postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Upravičenec 
bo o izvedbi kontrole na kraju samem predhodno pisno 
obveščen. V izjemnih primerih se lahko opravi tudi ne-
najavljena kontrola na kraju samem. Upravičenec bo 
dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil 
nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o iz-
vedenih ukrepih.

13. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varova-
nje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija 
odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki 
jih upravičenci posebej označijo kot poslovno skrivnost. 
Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen 
podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na 
celotno vlogo.

Upravičenec se strinja, da se bodo podatki o ope-
raciji, za katere je tako določeno s predpisi ali, ki so 
javnega značaja, lahko objavljali. Slednje vključuje pred-
vsem tudi dejstvo, da bo upravičenec vključen v seznam 
upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, na-
ziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov 
financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in 
upravičencih do sredstev bodo izvedene v skladu z za-
konom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in 
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

14. Zahteve glede spremljanja prihodkov operaci-
je: upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in 
prikazovati prihodke operacije. Če se bodo pri izvajanju 
operacije ustvarili prihodki, bo treba za višino ustvarjenih 
prihodkov znižati upravičene stroške.

15. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja do-
seganja ciljev in kazalnikov operacije: upravičenec bo 
za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno 
s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 
5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 1304/2013/EU 
dolžan še 30 dni po zaključku posamezne zaposlitve 
oziroma usposabljanja spremljati in ministrstvu zago-
tavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov pro-
jekta, vključno z osebnimi podatki. Obvezno poročanje 
vključenih oseb iz ciljne skupine je obvezna sestavina 
pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe o usposabljanju 
z vključeno osebo.

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

17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega 
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU

Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje ena-
kih možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključeno-
sti med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izva-
janje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu 
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih 
možnosti, in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 
8. členom Uredbe 1304/2013/EU.

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

18. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev

Prijavitelj mora v prijavnem obrazcu v točki I označiti 
sklop na katerega se prijavlja. Prijavitelj lahko kandidira 

na oba sklopa. V primeru, da kandidira na oba sklopa, 
mora podati za vsak sklop posebej izpolnjen prijavni obra-
zec v točkah III, IV, V in VI z ustrezno označbo sklopa.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 10. 1. 
2018. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zaprti ovoj-
nici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj 
– prijava na javni razpis »Podporno okolje za delovanje 
na področju kulture 2018««, ki je del razpisne dokumen-
tacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistro-
va 10, 1000 Ljubljana.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo do 
navedenega roka predložene glavni pisarni ministrstva 
(v poslovnem času) oziroma bodo do navedenega roka 
oddane na pošti kot priporočena pošiljka.

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

19. Pogoji za spremembo javnega razpisa: pred po-
tekom roka za oddajo prijav lahko ministrstvo spremeni 
razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma 
dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev 
bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena 
tudi na spletnem naslovu: http://www.mk.gov.si/si/jav-
ne_objave/javni_razpisi/.

20. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
Začetek odpiranja prispelih vlog bo dne 15. 1. 2018 

ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistro-
va 10, Ljubljana (III. nadstropje, sejna soba 329) in bo 
javno. V primeru večjega števila vlog, lahko komisija 
odloči, da odpiranje ne bo javno.

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

Prepozne in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne 
bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo 
s sklepom zavržene.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče.

21. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni 
o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma poobla-
ščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najka-
sneje v roku 60 dni od odpiranja vlog. V primeru sklepa 
o izbiri bo izbrani prijavitelj prejel pisni poziv, da pristopi 
k podpisu pogodbe. Če se v roku osmih dni ne bo odzval 
na poziv, se šteje, da je umaknil prijavo. Sredstva se 
lahko dodelijo naslednjemu prijavitelju, ki ima na osnovi 
ocene prvi možnost prejeti sredstva.

Zoper sklep ministrstva je dopusten upravni spor. 
Tožba se vloži na Upravno sodišče Republike Slovenije, 
Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, in sicer v 30 dneh od vro-
čitve sklepa, pisno neposredno pri navedenem sodišču 
ali priporočeno po pošti. Tožbi v dveh izvodih je potrebno 
priložiti sklep v izvirniku, prepisu ali kopiji. Tožba ne ovira 
izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena 
oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju 
projekta z izbranimi vlagatelji.

22. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem 
naslovu ministrstva: http://www.mk.gov.si/si/o_ministr-
stvu/javne_objave/javni_razpisi/.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi oseb-
no v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, 
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1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, 
v sredo tudi med 14. in 16. uro. Za dodatne informacije 
lahko pišete na elektronski naslov mojca.juric@gov.si 
z navedbo zadeve: Razpis ESS Podporno okolje za 
delovanje na področju kulture 2018.

23. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti

V kolikor se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni se-
znanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi 
morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, 
nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril infor-
macije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan 
razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o do-
delitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva 
po tem javnem razpisu na nepošten način, na podla-
gi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, ministrstvo 
lahko zahteva vračilo neupravičeno prejetih sredstev 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunani-
mi od dneva nakazila na transakcijski račun izbranega 
prijavitelja do dneva vračila v proračun RS in prekinitev 
pogodbe o sofinanciranju skladno z njenimi določili.

Upravičenec bo moral v primeru ugotovitve nepra-
vilnosti vrniti zahtevana sredstva v roku 30 dni od vroči-
tve zahtevka za vračilo sredstev.

Ministrstvo za kulturo

Št. 430-73/2017-1/jzu Ob-3470/17

V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremični-
nami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč

zaporedna št. 1
parc. št. 727/1, v izmeri 178 m2, k.o. 863 – Šentilj 

pod Turjakom, osnovna namenska raba: na podlagi Od-
loka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje 
od 1986–2000 in družbenega plana Občine Slovenj Gra-
dec za obdobje 1986–1990 za območje Občine Mislinja 
v letu 2001 po podatkih kartografskega dela Prostorske-
ga plana je parcela opredeljena kot kmetijsko zemljišče, 
ne glede na vris v grafičnem delu prostorskega plana je 
navedena parcela ob izpolnjevanju pogojev 2.8.2. točke 
2. člena prostorskega plana Občine Mislinja opredeljena 
kot stavbno zemljišče – zemljišče izključne raba za po-
trebe obstoječe komunalne infrastrukture (javna kana-
lizacija, javni vodovod, lokalna cesta), izklicna cena za 
nepremičnino znaša 4.147,76 EUR (v izklicno ceno je 
vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine zna-
ša 73,21 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnina 
je obremenjena z zakupom do 31. 12. 2017 in s stvarno 
služnostjo (ID omejitve 18737866).

zaporedna št. 2
parc. št. 210/6, v izmeri 1206 m2, k.o. 2155 – Hraše, 

osnovna namenska raba: območje poselitev – meša-
na območja (M), izklicna cena za nepremičnino znaša 
139.775,40 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). 
Strošek cenitve nepremičnine znaša 102,48 EUR (z 
vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je obremenjena 
z zakupom do 31. 12. 2017.

Zaporedna št. 3
parc. št. 257/1, v izmeri 2817 m2, k.o. 2155 – Hraše, 

osnovna namenska raba: območje poselitev – meša-
na območja (M), izklicna cena za nepremičnino znaša 
326.490,30 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). 
Strošek cenitve nepremičnine znaša 102,48 EUR (z 

vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je obremenjena 
z zakupom do 31. 12. 2017.

zaporedna št. 4
parc. št. 907/2, v izmeri 731 m2, k.o. 2191 – Želeče, 

osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, iz-
klicna cena za nepremičnino znaša 178.364,00 EUR (v 
izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve ne-
premičnine znaša 153,75 EUR (z vključenim 22 % DDV). 
Občina Bled namerava rekonstruirati Cesto Gorenjske-
ga odreda, ki poteka neposredno ob zemljišču s parc. 
št. 907/2, k.o. Želeče, pri čemer je zaradi izboljšanja 
cestnega priključka na regionalno cesto R1-209/1089 
Bled – Soteska predvidena rekonstrukcija priključka, ki 
delno posega na zemljišče s parc. št. 907/2, k.o. Želeče.

zaporedna št. 5
parc. št. 1082/3, v izmeri 376 m2, parc. št. 1088/2, 

v izmeri 930 m2, parc. št. 1103, v izmeri 670 m2 in 
parc. št. 1179/2, v izmeri 984 m2, vse k.o. 713 – Zla-
toličje, osnovna namenska raba: območje stavbnih 
zemljišč, izklicna cena za nepremičnine skupno znaša 
72.224,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). 
Nepremičnine se prodajajo v kompletu. Strošek ceni-
tve nepremičnin znaša 139,69 EUR (z vključenim 22 % 
DDV). Nepremičnine s parc. št. 1088/2, 1103 in 1179/2, 
k.o. Zlatoličje so obremenjene z zakupom do 31. 12. 
2017.

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

Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti 
kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, naj-
kasneje do 8. 12. 2017, do 12.ure. Na kuverti mora biti 
pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo 
»Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zapore-
dno št. _____ – Ne odpiraj«.

Interesenti morajo v roku za oddajo ponudb vplačati 
varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS št. 01100-6030960677 
odprt pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na 
št. 430-73/2017 za javni razpis. Ponudnikom, ki na raz-
pisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno 
vrnjen v petih dneh po odpiranju ponudb. V primeru uve-
ljavljanja predkupne pravice s strani občine bo vplačani 
znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po 
sprejemu ponudbe s strani občine oziroma v petih dneh 
po poteku roka za sprejem ponudbe s strani občine.

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

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

Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – 
kupljeno«.

Na nepremičninah pod zaporedno št. 1, 4 in 5 
v skladu z določbami Zakona o urejanju prostora ob-
staja predkupna pravica občine. V skladu z 88. členom 
Zakona o urejanju prostora bo prodajalec po izvršenem 
komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za 
prodajo nepremičnin občinam, na območju katerih leži-
jo predmetne nepremičnine, po najvišje doseženi ceni 
iz tega razpisa. Občina se mora o ponudbi izjaviti naj-
pozneje v petnajstih dneh, sicer se šteje, da nepremič-
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nine ne bo kupila. Če občina v petnajstih dneh sprejme 
ponudbo, bo Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če 
občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad sklenil prodaj-
no pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku 
javnega zbiranja ponudb.

Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo 
najpozneje v petnajstih dneh po prejemu pisnega obve-
stila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino 
pa mora plačati v celoti najkasneje v osmih dneh od 
izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje 
v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je 
bistvena sestavina pogodbe. Če ponudnik v petnajstih 
dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot 
najugodnejši ponudnik, ne podpiše prodajne pogodbe, 
Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne 
plača celotne kupnine v osmih dneh od izstavitve raču-
na, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi same-
ga zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino.

Kupec se zaveže poleg kupnine za nepremičnino 
plačati strošek sestave kupoprodajne pogodbe, stro-
šek notarske overitve podpisa prodajalca, strošek ce-
nitve nepremičnin, vse stroške povezane z vložitvijo 
zk predloga in vpisom lastninske pravice na ime kupca 
in morebitne druge stroške v zvezi s kupoprodajno po-
godbo. Predlog za vpis lastninske pravice v korist kupca 
se zaveže vložiti prodajalec. Kupec se nadalje zaveže 
plačati davek na dobiček zaradi spremembe namemb-
nosti zemljišč. V skladu z Zakonom za uravnoteženje 
javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom 
na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč 
obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob 
odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Zemlji-
šča za gradnjo stavb za namene tega zakona so zemlji-
šča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana 
v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem 
vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna 
zemljišča, za katera občina potrdi, da ustrezajo kriteri-
jem za določitev zemljišč za gradnjo stavb.

Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne za-
vezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom 
sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so pred-
met razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odško-
dninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla pre-
kine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedel razloge.

Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 11. 12. 
2017 ob 13. uri, na sedežu Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljublja-
na, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi poobla-
ščenci s pisnim pooblastilom.

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

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

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov  
Republike Slovenije

 Ob-3518/17

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in teh-
nologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
»Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov 

podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018«
Na podlagi določb:
– Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parla-

menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem 

skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede 
cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavi-
tvi 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 parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 320; 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 iz-
vajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta 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 orga-
ni (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 re-
gionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem 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 skla-
du in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi 
z metodologijami za določitev podpore ciljem na podro-
čju 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 Izvedbe-
no Uredbo Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. no-
vembra 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, tehnič-
nih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za 
operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje po-
datkov (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 izvaja-
nje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predlo-
žitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, 
poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna 
mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizij-
sko 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 parla-
menta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju 
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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 sku-
pnih določbah o Evropskem skladu za regionalni ra-
zvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splo-
šnih 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 Komi-
sija sprejme v skladu s 149. in 150. členom EU Uredbe 
št. 1303/2013 o skupnih določbah,

– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),

– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodelje-
vanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov 
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11),

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slo-
venije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 
33/17 in 59/17),

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (Ura-
dni list RS, št. 96/15 in 80/16),

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Ura-
dni list RS, št. 80/16),

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

– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),

– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. juni-
ja 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 Komisije 651/2014/EU),

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

– Sheme državne pomoči »Program izvajanja fi-
nančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: 
M001-2399245-2015/I, datum potrditve sheme: 9. 5. 
2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020),

– Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike 
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internaciona-
lizacije, tujih investicij in tehnologije (Uradni list RS, 
št. 93/15),

– Programa dela s finančnim načrtom Javne agen-
cije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije za leti 
2016 in 2017, ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 
20. redni seji dne 9. 2. 2016 in h kateremu je Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo soglasje dne 
23. 2. 2016, št. 302-2/2016/29,

– Spremembe Programa dela Javne agencije Re-
publike Slovenije za spodbujanje podjetništva, interna-

cionalizacije, tujih investicij in tehnologije s finančnim 
načrtom za leto 2017 in Programa dela s finančnim 
načrtom Javne agencije Republike Slovenije za spod-
bujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij 
in tehnologije za leto 2018, ki ga je sprejel Svet agencije 
na svoji 23. redni seji dne 6. 6. 2017 in h kateremu je 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo 
soglasje dne 21. 6. 2017, št. 302-170/2016/59 (v nada-
ljevanju: Program SPIRIT Slovenija),

– Sporazuma o načinu izvajanja nalog izvajalske-
ga organa med Javno agencijo Republike Slovenije 
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 
investicij in tehnologije in Ministrstvom za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, podpisanega 9. 5. 2016,

– Pogodbe št. SPIRIT 2018/SJM o izvajanju in fi-
nanciranju javnega razpisa za sofinanciranje individu-
alnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini 
v letu 2018, sklenjene med Javno agencijo Republike 
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionali-
zacije, tujih investicij in tehnologije in Ministrstvom za 
gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 21. 9. 2017,

– Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij 
in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06 
– UPB1, 11/11, 57/12 in 17/15),

– 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 evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 
2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016,

– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministr-
stva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020, 
št. 3030-4/2016/2, z dne 18. 3. 2016,

– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slo-
venije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi or-
gana upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad 
javnemu razpisu št. 3-2/1/MGRT/0 z dne 23. 11. 2017.

1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega orga-
na, ki dodeljuje sredstva

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: po-
sredniški organ) nastopa na področju kohezijske politike 
pri Javnem razpisu »Sofinanciranje individualnih sejem-
skih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini 
– 2018« (v nadaljevanju: javni razpis) v vlogi posredni-
škega organa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo 
javnega razpisa.

Izvajalec javnega razpisa v vlogi izvajalskega or-
gana je Javna agencija Republike Slovenije za spod-
bujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij 
in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju: agencija).

2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa ter regija 
izvajanja

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-
ska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (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: »Razvoj in iz-
vajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi 
z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »Povečevanje 
mednarodne konkurenčnosti MSP«.

2.1. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je uspešno uveljavljanje 

mikro, malih in srednjih podjetji (v nadaljevanju MSP) 
na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije 
podjetij.
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Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejem-
ske nastope podjetij v tujini. S podporo dejavnosti na 
specializiranih mednarodnih sejmih se bo povečala rast 
čistih prihodkov MSP od prodaje na tujem trgu in s tem 
prispevalo k doseganju specifičnega cilja Operativne-
ga programa za izvajanje evropske kohezijske politi-
ke »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP« 
v okviru prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih 
poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacio-
nalizacijo«.

Cilj javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi re-
zultati: z obiski sejmov bomo olajšali vstop MSP na tuje 
trge, posledično se bo povečala prepoznavnost podjetji 
in njihovih izdelkov.

2.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predsta-

vitve proizvodov ali storitev MSP-jev na mednarodnih 
sejmih v tujini v letu 2018 zaradi okrepitve mednarodne 
konkurenčnosti MSP, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter 
povečanja možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev 
s tujimi partnerji.

Mednarodni sejem mora biti vpisan v bazi www.
expodatabase.com ali v bazi www.auma.de, hkrati pa 
mora imeti več kot 10 % tujih razstavljavcev med vsemi 
razstavljavci.

2.3. Regija izvajanja
Sredstva se bodo delila na dveh programskih ob-

močjih:
– kohezijska regija Vzhodna Slovenija in
– kohezijska regija Zahodna Slovenija.
Prijavitelji bodo upravičeni do sredstev tistega pro-

gramskega območja, kjer bodo imeli na dan oddaje 
vloge na ta javni razpis sedež. Sedež podjetja mora biti 
vpisan v Poslovni register Slovenije/Sodni register.

Upravičeno je tudi MSP s sedežem v katerikoli drugi 
državi članici Evropske unije, ki ima najkasneje ob pod-
pisu pogodbe poslovni naslov podružnice v Republiki 
Sloveniji, kar bo dokazovalo z vpisom v Sodni register. 
Tak prijavitelj mora vlogi priložiti izjavo o tem, da bo do 
podpisa pogodbe izvedel zahtevan vpis v Sodni register, 
ter o tem, v kateri regiji bo izvajal svojo dejavnost. V pri-
meru, da prijavitelj do podpisa pogodbe vpisa ne izvede, 
bo agencija odstopila od pogodbe oziroma pogodbe ne 
bo sklenila.

Sprememba programskega območja po oddaji vlo-
ge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpo-
ved pogodbe o sofinanciranju.

Prijavitelj ima lahko sedež podjetja oziroma po-
slovni naslov podružnice v kateremkoli programskem 
območju. Razdelitev slovenskih občin na kohezijski re-
giji Vzhodna oziroma Zahodna Slovenija je razvidna 
iz: www.stat.si/dokument/5424/kohezijske_%20statistic-
ne_obcine.xls (povzeto dne 7. 11. 2017) ter navedena 
v točki II.1 Programsko območje II. Poglavja razpisne 
dokumentacije.

3. Ciljne skupine/upravičenci
Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji:
– ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje 

trge in/ali
– širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.
Kot MSP šteje mikro, mala ali srednje velika pravna 

ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavno-
stjo v Republiki Sloveniji, pri čemer je velikost le-teh 
v skladu z merili iz Priloge I Uredbe 651/2014/EU.

Prijavitelj lahko na tem javnem razpisu kandidira le 
z eno vlogo na posameznem roku za odpiranje.

Upravičenci do sofinanciranja so prijavitelji, ki iz-
polnjujejo vse pogoje in druga določila predmetnega 
javnega razpisa in razpisne dokumentacije, za katere 

se izda sklep o izboru in s katerimi se podpiše pogodbo 
o sofinanciranju.

4. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje in 

druga določila javnega razpisa.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj 

podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno 
pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejema-
nje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem 
razpisu (Obrazec 2: Izjava prijavitelja o strinjanju z raz-
pisnimi pogoji je del razpisne dokumentacije).

Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za 
kandidiranje so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji v tč. II.4. Dokazovanje izpolnjevanja pogojev 
javnega razpisa.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev lahko 
agencija zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.

4.1 Splošni pogoji za prijavitelje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj se kot mikro, mala ali srednje velika 

pravna1 ali fizična2 oseba ukvarja z gospodarsko dejav-
nostjo v Republiki Sloveniji.

1 Gospodarska družba kot jo opredeljuje Zakon o go-
spodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/06 uradno preči-
ščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 
82/13 in 55/15, ZGD-1).

2 Samostojni podjetnik posameznik kot ga opredeljuje 
ZGD-1.

2. V kolikor je prijavitelj podjetje s sedežem v kateri-
koli drugi državi članici Evropske unije in na dan prijave 
vloge na ta javni razpis še nima ustanovljene podružnice 
v Republiki Sloveniji, mora najkasneje do sklenitve po-
godbe o sofinanciranju ustanoviti podružnico v Republiki 
Sloveniji, kar bo dokazoval z vpisom v Sodni register. 
Tak prijavitelj mora vlogi priložiti izjavo o tem, da bo 
do sklenitve pogodbe o financiranju izvedel zahtevan 
vpis ter o tem, v kateri regiji bo izvajal svojo dejavnost 
zaradi razdelitve sredstev. V vlogi mora navesti tudi ime 
zastopnika, oziroma pooblaščenca v Republiki Sloveniji 
za prejem pisanj, po katerem bo postopek v zvezi z jav-
nim razpisom pri prijavitelju voden.

3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finanč-
nih obveznosti do posredniškega organa ter izvajalskih 
institucij posredniškega organa (Slovenski podjetniški 
sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbu-
janje 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 ugotovlje-
ne s pravnomočnim izvršilnim naslovom.

4. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finanč-
nih 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 50 eurov ali več na dan oddaje vloge pa vse do 
sklenitve pogodbe); šteje se, da prijavitelj, ki je go-
spodarski 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.

5. Med prijaviteljem in posredniškim organom oziro-
ma izvajalskimi institucijami posredniškega organa niso 
bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugoto-
vljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in 
izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi 
česar je posredniški organ oziroma izvajalska institucija 
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odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od 
pogodbe pa še ni preteklo 5 let.

6. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, ste-
čajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega pre-
nehanja, 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 določba-
mi 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).

7. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobi-
vanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturira-
nje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševa-
nje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug 
v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v te-
žavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 
651/2014/EU.

8. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja 
v razmerju do posredniškega organa in/ali agencije, kot 
izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 
besedilo).

9. Prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 
1407/2013/EU nima registrirane glavne dejavnosti in 
tudi vsebina sofinanciranega projekta / 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 ribi-
ške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi 
uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000;

– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v pri-

merih:
– 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,

10. Dejanski lastnik(i) prijavitelja v skladu z 19. čle-
nom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financira-
nja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) 
v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.

11. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske 
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za ne-
zakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.

12. Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stro-
ške 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).

4.2 Posebni pogoji za prijavitelje
1. Prijavitelj je na dan 30. 9. 2017 zaposloval vsaj 

eno osebo za polni delovni čas.
2. Sejemski nastop mora biti izveden v letu 2018 in 

ne sme biti zaključen pred oddajo vloge na javni razpis.
4.3 Pogoji za operacijo
Na javnem razpisu lahko sodeluje prijavitelj, ki po-

leg splošnih pogojev in posebnih pogojev za kandidira-
nje izpolnjuje tudi naslednje pogoje za operacijo:

1. Operacija mora biti skladna z namenom, ciljem 
in s predmetom javnega razpisa ter s cilji »Operativne-
ga programa za izvajanje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020«.

2. Operacija naslavlja ustrezne ciljne skupine.

3. Prijavitelj ne krši pravila omejitve višine pomoči, 
kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena enotnemu 
podjetju na podlagi pravila de minimis, ne sme presegati 
200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh poslovnih let, ne 
glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali 
se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v 
primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem to-
vornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 
100.000,00 EUR).

4. Prijavitelj ne more zahtevati sofinanciranja upra-
vičenih stroškov udeležbe za tiste sejme, ki so na sezna-
mu skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva 
na sejmih v tujini v letu 2018, objavljenim na spletni 
strani SPIRIT Slovenija (www.spiritslovenia.si). V kolikor 
seznam skupinskih predstavitev slovenskega gospodar-
stva na sejmih v tujini v letu 2018 do objave javnega raz-
pisa še ne bo objavljen, se bo navedba individualnega 
sejma na seznamu preverjala naknadno.

5. Prijavitelj se mora sejma udeležiti kot samostojni 
razstavljavec. To pomeni, da mora biti podjetje, ki se 
prijavlja na javni razpis, tudi prijavitelj na sejem, kar 
izkaže s prijavnico na sejem ali s katerimkoli drugim 
zavezujočim dokumentom, iz katerega je razviden naziv 
prijavitelja, ki se na sejem prijavlja ter podatki o medna-
rodnem sejmu.

6. Mednarodni sejem mora biti vpisan v medna-
rodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase www.
expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov 
AUMA www.auma.de in mora imeti vsaj 10 % delež tujih 
razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

7. Prijavitelj se na posamezni rok javnega razpisa 
lahko prijavlja samo z eno vlogo, kjer ena vloga pomeni 
eno prijavljeno operacijo (individualni nastop na med-
narodnem sejmu v tujini, realiziran v koledarskem letu 
2018).

8. Upravičenci bodo vodili posebno, ločeno knjigo-
vodsko evidenco za operacijo pod številko, ki jo bodo 
navedli v Obrazcu 2: Izjava prijavitelja o strinjanju z raz-
pisnimi pogoji v razpisni dokumentaciji, pri čemer velja, 
da v sklopu te evidence vodijo le višino prejetih sredstev 
s strani agencije.

5. Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način 
izbora operacij / projektov

Postopek tega javnega razpisa bo vodila komisija 
za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo je s sklepom 
imenoval direktor agencije.

Za vse pravočasne, pravilno označene in popol-
ne vloge komisija najprej ugotovi, ali je vloga skladna 
s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa ter 
preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje in druga dolo-
čila javnega razpisa. Če ugotovi, da vloga ni skladna 
s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa, ali 
da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se na-
daljnjega ocenjevanja po merilih ne izvede, vloga pa se 
zavrne. Vse ostale vloge pa komisija oceni na podlagi 
naslednjih meril:

Merilo Maksimalno 
število točk

1 Prvi vstop na tuje trge 4
2 Bonitetna ocena prijavitelja 3
3 Registrirana lastna blagovna znamka 2
4 Mednarodni potencial sejma 1
SKUPAJ 10

Maksimalno število točk je 10. Končna ocena pred-
stavlja seštevek točk vseh meril.

Način ocenjevanja vlog, način uporabe in pomen 
posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje 
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opredeljeni v točki II.5 razpisne dokumentacije – Po-
drobnejša predstavitev meril za ocenjevanje vlog.

Komisija med pozitivno ocenjenimi vlogami za sofi-
nanciranje, razvrsti in predlaga za sofinanciranje vloge 
po vrstnem redu števila dobljenih točk od najboljše do 
najslabše ocenjene vloge, ločeno glede na programska 
območja v okviru razpoložljivih sredstev.

V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, 
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja ope-
racij (»Zaprošena višina sredstev za sofinanciranje« iz 
prijavnega obrazca, Obrazec 1, v razpisni dokumenta-
ciji), presega razpoložljiva razpisana sredstva Vzhodne 
oziroma Zahodne kohezijske regije, bodo razpoložljiva 
razpisana sredstva Vzhodne oziroma Zahodne kohezij-
ske regije razdeljena glede na število doseženih točk, pri 
čemer bodo imele prednost vloge z višjim številom točk.

V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk, 
bodo imele prednost tiste vloge, ki bodo prejele višje 
število točk pri merilu št. 1. V kolikor bo več vlog prejelo 
enako število točk pri merilu št. 1, bodo imele prednost 
vloge, ki so prejele višje število točk pri merilu št. 2. 
V kolikor bo več vlog prejelo enako število točk pri 
merilu št. 2, bodo imele prednost vloge, ki so prejele 

višje število točk pri merilu št. 3. V kolikor bo več vlog 
prejelo enako število točk pri merilu št. 3, bodo ime-
le prednost vloge, ki so prejele višje število točk pri 
merilu št. 4. V kolikor bo več vlog prejelo enako število 
točk pri merilu št. 4, bodo imele prednost vloge, ki so 
bile oddane prej.

V kolikor znesek, naveden v rubriki »Zaprošena vi-
šina subvencije« v vlogi prijavitelja (Obrazec 1: Prijavni 
obrazec), ki bi imela na osnovi meril naslednja možnost 
prejeti sredstva Vzhodne oziroma Zahodne kohezijske 
regije, presega razpoložljiva sredstva Vzhodne oziroma 
Zahodne kohezijske regije, lahko ta sredstva ostanejo 
nerazporejena.

V primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe 
ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se šte-
je, da je vloga umaknjena in se izbere naslednja vloga, 
glede na doseženo število točk. O izbiri naslednjega 
prijavitelja bo izdan nov sklep o izboru, s katerim bo 
odpravljen prejšnji sklep.

6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na raz-

polago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 
1.900.000,00 EUR.

Proračunska postavka Programsko območje Delež
v %

2018 2019 Skupaj

PP 160067–PN3.2-Razvoj 
internacionalizacije-14-20-V-EU

Kohezijska regija 
Vzhodna Slovenija

68 1.088.000,00 204.000,00 1.292.000,00

PP 160069–PN3.2-Razvoj 
internacionalizacije-14-20-Z-EU

Kohezijska regija 
Zahodna Slovenija

32 512.000,00 96.000,00 608.000,00

Skupaj 100 1.600.000,00 300.000,00 1.900.000,00

Sredstva niso prenosljiva med programskima ob-
močjema. Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in 
sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj.

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis 
obsega proračunski leti 2018 in 2019 oziroma do pora-
be sredstev.

Predvideno koriščenje sredstev po posameznem 
letu je:

– leto 2018: 1.600.000,00 EUR
– leto 2019: 300.000,00 EUR.
V kolikor sredstva ne bodo porabljena po predvide-

ni časovnici, se neporabljena sredstva lahko prenese 
v naslednje leto v skladu z razpoložljivostjo proračun-
skih sredstev.

V primeru, da se spremeni višina razpisanih sred-
stev, 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.

Dinamika sofinanciranja operacije bo določena 
s pogodbo o sofinanciranju med agencijo in izbranim 
prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finanč-
nega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivosti pro-
računskih sredstev.

Izplačila agencije so odvisna od razpoložljivosti pro-
računskih sredstev in programa agencije za ta namen. 
V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe 
na proračunskih postavkah, lahko agencija razveljavi 
javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali skladno s po-
godbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost 
ali dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne strinja 

s predlogom agencije, se šteje, da odstopa od vloge 
oziroma od pogodbe o sofinanciranju.

Agencija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis 
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, kar 
objavi v Uradnem listu RS.

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

Razmerje med namenskimi sredstvi EU za kohe-
zijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje 
operacij je:

Regija EU delež SLO delež
Vzhod 75 % 25 %
Zahod 70 % 30 %

Sredstva slovenske udeležbe za sofinanciranje se 
bodo zagotavljala s strani upravičencev.

8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva

Obdobje upravičenosti stroškov za operacijo je od 
1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 1. 
2018 do 31. 5. 2019.

Zahtevek za izplačilo je potrebno agenciji posre-
dovati v 30 dneh po opravljenem sejemskem nastopu.

9. Shema in skladnost s pravili o pomočeh »de 
minimis«

Sofinanciranje v okviru javnega razpisa bo poteka-
lo na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Pro-
gram izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« 
(št. priglasitve: M001-2399245-2015/I, datum potrditve 
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sheme: 9. 5. 2016; trajanje sheme: 31. 12. 2020 (v na-
daljevanju shema državne pomoči).

Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podje-
tju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati naj-
večje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, 
kot določa shema državnih pomoči de minimis. Skupni 
znesek pomoči, dodeljen istemu upravičencu na podlagi 
pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR 
v kateremkoli obdobju treh poslovnih let. 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 pre-
voz tovora.

Pomoč se ne sme združevati s pomočjo dodeljeno 
po pravilu de minimis glede na iste upravičene stroške, 
če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti 
državnih pomoči.

Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvo-
zom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene koli-
čine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja 
ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktiv-
nostjo. 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 odvi-
sna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih 
proizvodov. 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 in način financiranja
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo 

skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo 
državnih pomoči in veljavnimi Navodili organa upra-
vljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske ko-
hezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 
(http://eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).

Do financiranja so upravičene operacije nastopa na 
individualnih sejmih v tujini v letu 2018.

Upravičeni stroški se uveljavljajo v obliki standar-
diziranega stroška na enoto (m2). Višina sofinanciranja 
udeležbe na individualnem sejemskem nastopu na med-
narodnih sejmih v tujini znaša

5.313,06 € + 65,2 * X; X = velikost razstavnega 
prostora v kvadratnih metrih (m2)

Natančen znesek o vrednosti sofinanciranja bo na-
veden v pogodbi o sofinanciranju.

Minimalna priznana velikost razstavnega prostora 
za sofinanciranje znaša 5 m2, maksimalna pa 120 m2.

V primeru standardiziranega stroška na enoto so 
vsi stroški ali del stroškov operacije povrnjeni na pod-
lagi izračuna (formule), ki upošteva velikost najetega 
razstavnega prostora ter so v skladu z vsemi vnaprej 
določenimi določbami o dejavnostih in/ali rezultatih, do-
ločenih v pogodbi o sofinanciranju.

Končni znesek nepovratnih sredstev je plačan na 
podlagi v celoti doseženega fizičnega zaključka opera-
cije, ustrezno potrjenega s strani upravičencev in pre-
verjenega s strani agencije, brez potrebe za utemeljitev 
dejanskih stroškov.

Upravičeni so stroški nastopa na individualnih sej-
mih v tujini v letu 2018, ki se uveljavljajo v obliki stan-
dardizirane lestvice stroškov na enoto. Standardizirana 

lestvica stroškov na enoto vsebinsko zajema neposre-
dne stroške najema razstavnega prostora za mednaro-
dni sejem v tujini, skupaj s stroški postavitve in ureditve 
razstavnega prostora, s stroški tehničnih priključkov in 
s stroški upravljanja razstavnega prostora ter stroški 
sejemske opreme. Upravičencem pri tem ni potrebno 
dejansko nastalih upravičenih stroškov in izdatkov do-
kazovati z dokazili.

11. Roki in način prijave na javni razpis
Predvidena sta dva roka za oddajo vlog:
1. rok: 5. 1. 2018
2. rok: 15. 5. 2018
Drugo odpiranje bo izvedeno samo v primeru, v koli-

kor sredstva v okviru prvega odpiranja ne bodo porablje-
na v celoti, vendar le, če bo na voljo dovolj sredstev za 
maksimalno višino sofinanciranja vsaj enega prijavitelja.

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

Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena 
v razpisni dokumentaciji, točka III. Navodila za pripravo 
vloge.

Vloge je potrebno vložiti na naslov: Javna agen-
cija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verov-
škova ulica 60, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo 
upoštevane vloge, ki bodo oddane najkasneje na rok 
za oddajo vlog.

Vloga na posamezno odpiranje se lahko vloži naj-
več trideset dni pred posameznim rokom za oddajo 
vlog, navedenem v prvem odstavku 11. točke javnega 
razpisa, razen v primeru prvega postavljenega roka za 
oddajo vlog. Vloge, ki bodo prispele pred tem rokom in 
prepozno prispele vloge bodo s sklepom zavržene in 
bodo praviloma neodprte vrnjene pošiljatelju.

Vloga se lahko odda po pošti ali osebno. Če se vlo-
ga pošlje priporočeno po pošti, se za dan oddaje vloge 
šteje datum oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga 
pošlje z navadno pošiljko, se za dan oddaje šteje dan, 
ko agencija vlogo prejme. Osebno se vloga lahko odda 
v glavni pisarni agencije, na lokaciji Verovškova ulica 60, 
1000 Ljubljana, v času uradnih ur med 9. in 13. uro, do 
navedenega datuma za oddajo vlog.

Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodi-
li, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti ovojnici, 
na kateri mora biti prilepljen izpolnjen Obrazec 3: Odda-
ja vloge, iz katerega morajo biti jasno razvidni podatki 
o nazivu pošiljatelja in označba, da gre za oddajo vloge 
na javni razpis.

Prijave, iz katerih ne bo razvidno, da gre za prijavo 
na ta javni razpis, ne bodo obravnavane in bodo pravi-
loma neodprte vrnjene pošiljatelju3.

3 Pisemske ovojnice se bodo odprle v primeru, ko iz 
pisemske ovojnice ne bo razvidnega pošiljatelja ali pa v pri-
meru, da iz nje ne bo razvidno, da gre za prijavo na javni 
razpis. Pisemska ovojnica z vsebino se bo vrnila podjetju, 
navedenemu v prijavnem obrazcu (Obrazec 1).

12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Zaradi pričakovanega velikega števila vlog odpira-

nje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih agencije 
najkasneje v 8 delovnih dneh po datumu za oddajo 
vlog. Datumi in druge informacije v zvezi z odpiranjem 
vlog bodo objavljene na spletnih straneh agencije: 
http://www.spiritslovenia.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 zavr-
žene in po pravnomočnosti sklepa vrnjene prijaviteljem.
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Komisija bo predvidoma v roku 8 dni od zaključka 
odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavite-
lje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne 
sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela 
vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta 
vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko 
vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na 
preostale vloge, ki jih je agencija prejela v postopku do-
delitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog določi komisija 
v pozivu k dopolnitvi in ne sme biti daljši od osmih dni. 
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo ustrezno in/ali 
pravočasno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, 
bodo s sklepom zavržene.

Komisija za dodelitev sredstev bo z merili za oce-
njevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formal-
no popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje 
pogojev iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije, 
se kot neustrezna zavrne.

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

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa praviloma 
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpira-
nja vlog.

Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani 
k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 8 dni od pre-
jema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove, se 
šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po izdaji sklepa o izboru, se pogodba o sofinancira-
nju operacije ne bo podpisala, sklep o izboru pa se 
odpravi.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi 
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, bo agencija odsto-
pila od pogodbe o sofinanciranju operacije, pri čemer je 
upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema 
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila 
sredstev v državni proračun Republike Slovenije.

Prijavitelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva ne-
upravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh 
od prejema sklepa agencije o (ne)izboru 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 predmetnega javnega razpisa so informa-
cije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani 
agencije in na spletni strani www.eu-skladi.si.

14. Zahteve glede informiranja in komuniciranja 
v javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci v skladu 
s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili 
organa upravljanja: upravičenci morajo zadostiti zah-
tevam glede informiranja in komuniciranja v javnosti 
skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU, 
veljavnimi Navodili organa upravljanja na področju ko-
municiranja vsebin na področju evropske kohezijske 
politike za programsko obdobje 2014–2020 (http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila) in Priročnika celostne grafič-
ne 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 originalne dokumentacije, vezane na 
operacijo in zagotavljati agenciji in drugim nadzornim 
organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potre-
be bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije 
in zakonodaje Republike Slovenije še 10 let po njenem 
zaključku.

V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU 
mora upravičenec voditi in spremljati porabo sredstev 
za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stro-
škovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za 
vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsa-
kem 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 dol-
žan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.

16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nad-
zornim organom

Upravičenec mora omogočiti tehnični, administra-
tivni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere 
sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetne-
ga javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani agencije 
kot izvajalskega organa, ministrstva kot posredniškega 
organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, re-
vizijskega organa ter drugih slovenskih in evropskih 
nadzornih in revizijskih organov (v nadaljevanju: nad-
zorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti 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 rezulta-
te operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na 
kraju samem predhodno pisno obveščen, agencija pa 
lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. 
Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz 
končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati 
agencijo 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 vsa-
kršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za 
invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene 
v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega 
razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje 
zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 
1303/2013/EU.

Upravičenec bo moral rezultate operacije uresni-
čevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob 
spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju 
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju nače-
la onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 
1303/2013/EU.

18. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skriv-
nost

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovlje-
no v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varova-
nje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU.

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informa-
cije javnega značaja razen tistih podatkov, ki jih prijavi-
telj 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 in 117/06 – ZdavP-2, 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 vlo-
ge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj 
mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti 
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če 
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, 
bo agencija lahko domnevala, da vloga po stališču pri-



Stran 2814 / Št. 66 / 24. 11. 2017 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

javitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem 
iz 6. člena ZDIJZ.

Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je 
tako določeno s predpisi ali so javnega značaja, se bodo 
objavili. Objavljen bo seznam upravičencev, ki bo obse-
gal 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 ure-
ja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki 
ureja varstvo osebnih podatkov.

19. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov operacije

Upravičenec bo za namen spremljanja in vredno-
tenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom 
Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom in Prilogo I Uredbe 
1301/2013/EU dolžan spremljati in agenciji zagotavljati 
podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.

Dokazila o doseganju ciljev, ki jih bo potrebno zbira-
ti za namene spremljanja in vrednotenja, so natančneje 
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Upravičenec mora v vlogi realno prikazati načrto-
vane cilje operacije. Podatki iz vloge za prijavo (prejete 
dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakova-
nih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga 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 sofinanciranih operacij, lahko 
agencija odstopi od pogodbe o sofinanciranju operacije 
ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev 
na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila 
sredstev v državni proračun Republike Slovenije.

V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije 
ne bo dokazal uresničitev načrtovanih ciljev v celoti, 
lahko agencija zahteva vračilo že izplačanih sredstev 
oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane 
aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila sredstev na transakcijski račun upra-
vičenca do dneva vračila sredstev v državni proračun 
Republike Slovenije.

Upravičenci so po zaključeni operaciji dolžni sode-
lovati v ekonomski evalvaciji doseganja cilja in kazalni-
kov, posredovati pa morajo tudi vse potrebne podatke, ki 
jih bo od njih zahteval kateri od nadzornih organov. V pri-
meru, da upravičenci takšno sodelovanje odklonijo ali 
na poziv ne odgovorijo, lahko agencija zahteva vračilo 
celote prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva 
vračila v državni proračun.

20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v ko-
likor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali 
izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti 
ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec agencije 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 ali 
prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim raz-
pisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev 
agencije o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno 
pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten 
način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega deja-
nja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun 

do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike 
Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obrav-
navalo kot goljufija.

21. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na ope-
raciji niso bile skladne s pravom Unije in pravom Re-
publike 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 agencija odstopila od pogodbe, 
upravičenec pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta 
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun 
do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike 
Slovenije.

22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje po-
samezne operacije ali, da je višina financiranja operacije 
presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek 
pomoči: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so 
že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovo-
ljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov 
in izdatkov, agencija pogodbo odpove in zahteva vračilo 
že izplačanih sredstev 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 uveljavlja-
nje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo 
kot goljufija.

23. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi po-
trebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo 
popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so na-
vedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave 
javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani agen-
cije http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

24. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijave in po-

jasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive 
na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elek-
tronski naslov indiv-sejmi2018@spiritslovenia.si.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najka-
sneje deset dni pred iztekom posameznega roka za od-
dajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja 
najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo 
vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano 
pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo 
obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja posta-
nejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja 
in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu 
http://www.spiritslovenia.si/.

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 prijavitelji bodo o vseh novostih sproti 
obveščeni preko spletne strani http://www.spiritslove-
nia.si/.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 

podjetništva, internacionalizacije,  
tujih investicij in tehnologije

 Ob-3468/17

Občina Krško 24. 11. 2017 objavlja Javni razpis 
o sofinanciranju programov s področja tehnične 
kulture v letu 2018 v občini Krško. Vse podrobnosti 
o razpisu skupaj z razpisno dokumentacijo so dostopne 
na spletni strani Občine Krško www.krsko.si. Rok za 
vložitev vlog: 5. 1. 2018.
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Občina Krško 24. 11. 2017 objavlja Javni razpis 
o sofinanciranju programov za otroke in mladino 
v letu 2018 v občini Krško. Vse podrobnosti o razpisu 
skupaj z razpisno dokumentacijo so dostopne na spletni 
strani Občine Krško www.krsko.si. Rok za vložitev vlog: 
5. 1. 2018.

Občina Krško 24. 11. 2017 objavlja Javni raz-
pis o sofinanciranju projektov za doseganje ciljev 
Lokalnega programa za mladino v občini Krško 
2016–2019 v letu 2018. Vse podrobnosti o razpisu 
skupaj z razpisno dokumentacijo so dostopne na spletni 
strani Občine Krško www.krsko.si. Rok za vložitev vlog: 
5. 1. 2018.

Občina Krško 24. 11. 2017 objavlja Javni razpis 
o sofinanciranju projektov ohranjanja in vzdrževanja 
premične in nepremične kulturne dediščine v letu 
2018 v občini Krško. Vse podrobnosti o razpisu skupaj 
z razpisno dokumentacijo so dostopne na spletni strani 
Občine Krško www.krsko.si. Rok za vložitev vlog: 5. 1. 
2018.

Občina Krško 24. 11. 2017 objavlja Javni razpis 
o sofinanciranju programov in projektov s področja 
kulture v letu 2018 v občini Krško. Vse podrobnosti 
o razpisu skupaj z razpisno dokumentacijo so dostopne 
na spletni strani Občine Krško www.krsko.si. Rok za 
vložitev vlog: 5. 1. 2018.

Občina Krško 24. 11. 2017 objavlja Javni poziv 
o sofinanciranju kulturnih programov protokolar-
nega značaja v letu 2018 v občini Krško. Vse po-
drobnosti o razpisu skupaj z razpisno dokumentacijo so 
dostopne na spletni strani Občine Krško www.krsko.si. 
Rok za vložitev vlog: 5. 1. 2018.

Občina Krško 24. 11. 2017 objavlja Javni razpis 
o sofinanciranju programov na področju socialnega 
in zdravstvenega varstva v letu 2018 v občini Krško. 
Vse podrobnosti o razpisu skupaj z razpisno dokumen-
tacijo so dostopne na spletni strani Občine Krško www.
krsko.si. Rok za vložitev vlog: 5. 1. 2018.

Občina Krško

Št. 430-16/2017-2 Ob-3496/17

Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40; 
ZGJS), 42. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu 
(Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP) in 20. člena Odloka 
o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne gospodarske 
javne službe oskrbe s toplotno energijo za območje 
naselij Hrpelje in Kozina (Uradni list RS, št. 64/17) ob-
javljamo

javni razpis
za podelitev koncesije storitev za oskrbo več 
objektov v Občini Hrpelje - Kozina s toplotno 

energijo iz kotlovnice na lesno biomaso  
(DOLB Hrpelje)

1. Povabilo k oddaji prijave
Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 

6240 Kozina (v nadaljevanju naročnik ali koncedent) ob-
javlja povabilo k oddaji vlog v postopku javnega razpisa 
za podelitev koncesije storitev za oskrbo več objektov 
v Občini Hrpelje - Kozina s toplotno energijo iz kotlovni-
ce na lesno biomaso (DOLB Hrpelje).

Prijavitelje vljudno vabimo k oddaji vloge. Vloga 
mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno doku-
mentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani 
koncedenta http://www.hrpelje-kozina.si.

2. Splošne informacije o javnem razpisu
Naslov: Javni razpis za podelitev koncesije storitev 

za oskrbo več objektov v Občini Hrpelje - Kozina s to-
plotno energijo iz kotlovnice na lesno biomaso (DOLB 
Hrpelje)

Številka javnega razpisa: 430-16/2017
Koncesijski akt: Odlok o podelitvi koncesije za izva-

janje izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno 
energijo za območje naselij Hrpelje in Kozina (Uradni list 
RS, št. 64/17) (v nadaljevanju: Odlok)

Predmet koncesije: Izgradnja kotlovnice in posta-
vitev kotlovske opreme, priključitev uporabnikov na ko-
tlovnico, upravljanje, obratovanje in razvoj kotlovnice 
ter distribucija toplotne energije do uporabnikov. Kon-
cesionar bo izvajal javno službo z energetskimi objekti 
in napravami ter napravami toplovodnega omrežja, ki 
jih bo zgradil sam.

Začetek in čas trajanja koncesije: Koncesija se po-
deli za največ 20 let, trajanje koncesije se lahko podaljša 
skladno z določbami Odloka. Koncesija se prične izvajati 
po začetku veljavnosti koncesijske pogodbe, skladno 
z njenimi določbami.

Območje izvajanja koncesije: Izvajanje koncesije 
zajema štiri objekte v lasti koncedenta:

Naziv objekta Naslov objekta
Vrtec Hrpelje Ulica D. Benčiča-Brkina 4, 

Hrpelje
OŠ Hrpelje Reška cesta 30, Hrpelja
Telovadnica Hrpelje Reška cesta 30, Hrpelje
Večnamenska dvorana (objekt še ni zgrajen)

Variantne in opcijske prijave: niso dovoljene.
3. Zahteve glede vsebine vloge ter kraj in rok 

za predložitev vlog
Zahteve glede vsebine in oblike vlog ter pogoji za 

njihovo predložitev so podane v razpisni dokumentaciji.
Vloge morajo do roka za oddajo vlog prispeti na na-

slov Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 
6240 Kozina.

Končni rok za oddajo vlog je 8. 1. 2018 do 10. ure.
Vloge morajo ne glede na način dostave do vložišča 

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

Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu Ob-
čina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 
Kozina, dne 8. 1. 2018 ob 11. uri.

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

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

6. Merila
Merila za izbor najugodnejše končne ponudbe so:
– Povprečna cena za dobavljeno toplotno energijo 

končnemu uporabniku – največ 80 točk
– Dolžina koncesijskega obdobja – največ 20 točk
Podroben način izračuna točk je podrobneje opre-

deljen v razpisni dokumentaciji.
7. Postopek izbire koncesionarja: odločbo o izbiri 

koncesionarja za podelitev koncesije za oskrbo več 
objektov v Občini Hrpelje - Kozina s toplotno energijo 
iz kotlovnice na lesno biomaso (DOLB Hrpelje) bo izdal 
koncedent z upravno odločbo.
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8. Vprašanja
Kandidati lahko zastavljajo vprašanja oziroma zah-

teve za pojasnila v zvezi z javnim razpisom in razpisno 
dokumentacijo na naslov naročnika Občina Hrpelje - Ko-
zina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, s pripisom 
za g. Andrej Bolčič ali jih posredujejo preko elektronske 
pošte na naslov andrej.bolcic@hrpelje.si.

Vprašanje oziroma zahteva za pojasnilo se bo šte-
la kot pravočasna, v kolikor jo bo naročnik prejel do 
vključno 2. 1. 2018. Na vprašanja oziroma zahteve za 
pojasnila, ki bodo postavljena po tem roku, naročnik ne 
bo odgovarjal.

Naročnik bo na vprašanja oziroma zahteve za po-
jasnila odgovarjal v čim krajšem roku in najkasneje do 
tri dni pred rokom za predložitev vlog.

Zastavljena vprašanja oziroma zahteve za pojasnila 
in odgovori naročnika-koncedenta bodo objavljeni na 
njegovi spletni strani: http://www.hrpelje-kozina.si/.

9. Ogled
Naročnik bo prijaviteljem po predhodni najavi omo-

gočil ogled lokacije. Na ogled se morajo prijavitelji pred-
hodno najaviti najpozneje do 22. 12. 2017 do 11. ure na 
spodaj navedeni kontakt.

Kontaktna oseba: Andrej Bolčič
Elektronska pošta: andrej.bolcic@hrpelje.si
Telefon: 05/620-53-64
Predstavnik ponudnika, če ne gre za zakonitega 

zastopnika ponudnika, se na ogledu izkaže s poobla-
stilom za ogled.

Občina Hrpelje - Kozina
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Javne dražbe

 Ob-3511/17

Na podlagi 80. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 21. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 
– ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 
76/15), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Statuta Občine 
Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08, 90/10) in 
sklepa 20. seje Občinskega sveta Občine Ig z dne 24. 5. 
2017 objavlja Občina Ig

javno dražbo
za prodajo nepremičnine ID znak parcela 1699 

1286/7, katastrska občina 1699 Dobravica  
parcela 1286/7 (ID 1714202)

1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig, Govekar-
jeva 6, 1292 Ig, tel. 01/28-02-300, faks 01/28-02-322, 
e-mail info@obcina-ig.si.

2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je ne-
premičnina ID znak parcela 1699 1286/7, katastrska 
občina 1699 Dobravica parcela 1286/7 (ID 1714202). 
Na navedeni nepremičnini stoji stanovanjska hiša s pri-
zidkom na naslovu Draga 7, Ig. Zemljišče meri 1160 m2.

Prodajalec izrecno opozarja, da je po stanju ze-
mljiške knjige pri navedeni nepremičnini vknjižena za-
znamba prepovedi zaradi nedovoljene gradnje pod ID 
pravice/zaznambe 11982830, in sicer na podlagi iz-
vršljive odločbe Mestne uprave inšpekcijskih služb, 
Urbanistične inšpekcije, Ljub ljana, z dne 6. 6. 1994, 
št. 356.2-598/94-6-RB in čl. 76/c in 76/č Zakona o ureja-
nju nasilij in drugih posegih v prostor, UL SRS št. 18/84 – 
Uradni list RS, št. 18/93, na podlagi katere se pri parceli 
št. 1286/7 in na njej stoječem prizidku k stanovanjski 
hiši tlorisnih izmer 6 x 9 metrov, gabarit P, investitorja 
Franca Mohorka, Dobravica 24, Ig, zaznamuje prepoved 
priključitve na komunalne objekte in naprave ter druga 
infrastrukturna omrežja, dodelitev hišne številke, prijava 
stalnega ali začasnega prebivališča, vpise in spremem-
be v zemljiški knjigi, katastru in drugih geodetskih evi-
dencah, njegova uporaba ali opravljanje gospodarskih, 
stanovanjsko najemnih ali drugih dejavnosti v njem, 
promet z njimi ali z zemljiščem, na katerem je, sklenitev 
kreditnih, zavarovalnih, najemnih, zakupnih, delovršnih 
in drugih pravnih poslov med živimi, odmera davčnih in 
drugih dajatev. Gre torej za vknjižbo pristojne gradbe-
ne inšpekcije, ki je ugotovila, da je bil prizidek velikosti 
9 x 6 metrov zgrajen brez gradbenega dovoljenja in je 
zato odredila njegovo odstranitev ali pa legalizacijo, ki 
pa do danes še ni bila izvedena.

Prav tako prodajalec izrecno opozarja, da do pred-
metne nepremičnine ni urejen dostop po javni cesti, tem-
več preko drugega zemljišča, ki je v zasebni lasti, kjer 
pa v korist predmetne nepremičnine ni vzpostavljena niti 
služnostna pravica, niti nujna pot.

Prodajalec nadalje izrecno izpostavlja, da je pri na-
vedeni nepremičnini po stanju zemljiške knjige vknjižena 
neprava stvarna služnost, pod ID pravice/zaznambe 
13816649, z dne 21. 7. 2010, v korist Telekom Slove-
nije d.d., Cigaletova 15, Ljub ljana, in sicer je vknjižena 

služnostna pravica, ki obsega naslednja upravičenja: 
graditev javnega komunikacijskega omrežja, dostop do 
zgrajenega komunikacijskega omrežja in pripadajoče 
infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdr-
ževanja ter odstranjevanja naravnih ovir pri graditvi, 
obratovanju in vzdrževanju javnega komunikacijskega 
omrežja.

Prodajalec nadalje izrecno opozarja, da je del funk-
cionalnega zemljišča stavbe, ki stoji na nepremičnini 
ID znak parcela 1699 1286/7, katastrska občina 1699 
Dobravica parcela 1286/7 (ID 1714202) in ki v nara-
vi predstavlja funkcionalno zemljišče k objektu, na tuji 
nepremičnini.

3. Na podlagi potrdila o namenski rabi zemljišča 
z dne 11. 9. 2017, št. 3501-0368/2017, velja za navede-
no parcelo Odlok o strategiji prostorskega razvoja Obči-
ne Ig (Uradni list RS, št. 35/12) in Odlok o prostorskem 
redu Občine Ig (Uradni list RS, št. 35/12, 77/12 in 8/15). 
Osnovna namenska raba parcele je območje stanovanj 
– splošne stanovanjske površine, ki so pretežno name-
njene stanovanjskim stavbam in spremljajočim stavbam 
družbenega pomena ter stavbam za storitvene dejavno-
sti, izjemoma pa tudi stavbam za nemotečo pro izvodno 
obrtno dejavnost. Poudariti je, da nepremičnina leži 
v območju ohranjanja narave (EPO), v območju Natura 
2000 (Psci – Direktiva o habitatih), v območju Natura 
2000 (SPA – Direktiva o pticah) in v območju kulturne 
dediščine Krajinski park Ljub ljansko barje. Velja Ured-
ba o posebnih varstvenih območjih (območje Natura 
2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 
8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US in 3/14), ter 
Uredba o krajinskem parku Ljub ljansko barje (Uradni list 
RS, št. 112/08).

4. Zakonite predkupne pravice na navedeni parceli ni.
5. Izklicna cena znaša 76.955,46 EUR neto, 22,00 % 

DDV znaša 16.930,20 EUR, skupni znesek izklicne cene 
z vključenim DDV pa tako znaša 93.885,66 EUR.

6. Javna dražba navedenih nepremičnin se bo vr-
šila dne 13. 12. 2017 v prostorih Občine Ig, in sicer ob 
16. uri.

7. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno v višini 
93.885,66 EUR za znesek najmanj 500,00 EUR.

8. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo sklenila ku-
poprodajna pogodba v roku največ 15 dni od dneva 
uspešne dražbe. Varščina po 10. točki se bo uspelemu 
dražitelju vštela v kupnino. V primeru, da v roku 15 dni 
ne pride do podpisa pogodbe po krivdi uspelega dražite-
lja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina 
pa zapade prodajalcu.

9. Rok plačila celotne kupnine je največ v roku 
15 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo 
kupnine v postavljenem roku je bistveni element prav-
nega posla. V kolikor kupec ne plača kupnine v posta-
vljenem roku, se šteje pogodba za razdrto, varščina pa 
zapade v korist prodajalca.

10. Dejanski prenos lastninske in posestne pravice 
na nepremičnini se bo opravil po popolnem plačilu kupni-
ne ter drugih obveznosti. Stroške overovitve pogodb ter 
druge stroške v zvezi z nakupom ter prenosom lastninske 
pravice plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu ku-
pnine izstavila overjeno zemljiško knjižno dovolilo, vendar 
Občina Ig izrecno opozarja, da zaradi opisanih zemljiško-
knjižnih vpisov Urbanistične inšpekcije ne bo mogoča niti 
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odmera davčnih in drugih dajatev iz naslova prometa 
z nepremičninami, niti zemljiško knjižni prenos lastninske 
pravice, vse dokler ne bo iz zemljiške knjige izbrisana 
zaznamba prepovedi zaradi nedovoljene gradnje pod ID 
pravice/zaznambe 11982830 oziroma dokler Urbanistična 
inšpekcija ne bo podala ustreznega soglasja, za katerega 
pa Občina Ig ne jamči, da bo izdano.

11. Nepremičnina ID znak parcela 1699 1286/7, 
katastrska občina 1699 Dobravica parcela 1286/7 
(ID 1714202), se prodaja po absolutnem načelu vide-
no-kupljeno. Prodajalec Občina Ig ne odgovarja za prav-
ne, stvarne, dejanske niti kakršnekoli drugačne napake 
prodane stvari. Vsi postopki legalizacije ali odstranitve 
nelegalno zgrajenega objekta, kot tudi postopki vzpo-
stavitve dostopne poti bodisi z ustanovitvijo služnosti 
ali ustanovitvijo nujne poti bremenijo izključno kupca, 
ki v zvezi s tem do prodajalca ne bo imel nikakršnih 
zahtevkov. Občina Ig se zavezuje le v tem, da bo kupcu 
po plačilu celotne kupnine izstavila overjeno zemljiško-
knjižno dovolilo za prenos lastninske pravice. Vsi ostali 
postopki in s tem povezani stroški bremenijo izključno 
kupca nepremičnine.

12. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodeloval na 
javni dražbi, mora najkasneje do začetka javne draž-
be nakazati varščino v višini 10 % izklicne cene, torej 
znesek 9.388,57 EUR, na račun prodajalca Občine Ig, 
številka računa 01237-0100000320, sklic 722100, s pri-

pisom javna dražba za parcelo št. 1286/7 k.o. 1699 
Dobravica ter se na javni dražbi izkazati z originalnim 
bančnim potrdilom o plačilu varščine. Neuspešnim dra-
žiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni 
od javne dražbe.

13. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse fizične ose-
be in pravne osebe, ki se izkažejo s predložitvijo izpiska 
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, in ki:

– pravočasno plačajo varščino,
– predložijo davčno številko oziroma identifikacijsko 

številko za DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sode-

lovanje in licitiranje na javni dražbi, če se javne dražbe 
udeleži pooblaščenec,

– predložijo številko transakcijskega računa in ime 
banke za primer vračila varščine.

14. Interesenti se lahko pred začetkom javne draž-
be seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji 
dražbe. Informacije bo v imenu prodajalca nudil Janez 
Miklič na tel. 051/412-304.

15. Župan ali komisija za vodenje in nadzor po-
stopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine 
Ig lahko ustavita začeti postopek do sklenitve pravne-
ga posla, dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice do 
nikakršne odškodnine, razen do vračila eventualno že 
vplačane varščine.

Občina Ig
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 Ob-3471/17

Perutninarska zadruga Ptuj z.o.o., Sp. Hajdina 17, 
2250 Ptuj, na podlagi 17. člena pravilnika Perutninar-
ske zadruge Ptuj z.o.o., Sp. Hajdina 17, 2250 Ptuj, 
razpisuje delovno mesto

direktorja
za obdobje štirih let s polnim delovnim časom.
Za direktorja zadruge je lahko imenovana oseba, 

ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima najmanj višjo ali visoko šolsko izobrazbo,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– predložen program dela.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite 

na naslov: Perutninarska zadruga Ptuj z.o.o., Sp. Haj-
dina 17, 2250 Ptuj, z oznako »Za razpis«.

Razpisni rok je 8 dni po objavi razpisa.
Perutninarska zadruga Ptuj z.o.o.

 Ob-3474/17

Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska 
cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 10. člena Statu-
ta javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice 
Novo mesto razpisuje prosto delovno mesto:

glavna medicinska sestra
negovalnega oddelka – NBO

Kandidati morajo poleg z zakonom predpisanih 
pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:

– izobrazbo ustrezne smeri, pridobljeno po študij-
skih programih za pridobitev izobrazbe najmanj prve 
stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po štu-
dijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izo-
brazbi najmanj prve stopnje,

– opravljen strokovni izpit,
– znanja s področja paliative,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v zdravstveni 

negi,
– veljavna licenca za opravljanje dela.
Kandidati morajo predložiti program dela oziroma 

razvoja organizacijske enote.
Delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi 

imenuje direktor po predhodnem mnenju pomočnika 
direktorja za področje zdravstvene nege, za mandatno 
dobo 4 let.

Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidat 
pošlje v zaprti ovojnici s pripisom: »Za razpis – GMS 
oddelka – ne odpiraj!« na naslov: Splošna bolnišnica 
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, in 
sicer v roku 8 dni od objave v Uradnem listu RS.

Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru v 8 dneh 
po zaključenem postopku izbire.

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

Splošna bolnišnica Novo mesto

 Ob-3475/17

Svet zavoda Osnovne šole Vuzenica, Mladinska 
ulica 3, 2367 Vuzenica, razpisuje delovno mesto

Razpisi delovnih mest

ravnatelja
na podlagi sklepa Sveta šole z dne 16. 11. 2017.
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; v na-
daljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda. 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 zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni 
v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi raz-
pisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Vuzenica, 
Mladinska ulica 3, 2367 Vuzenica, z oznako “Prijava na 
razpis za ravnatelja”.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Vuzenica

 Ob-3492/17

Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 
8000 Novo mesto, na podlagi 10. člena Statuta javnega 
zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto 
objavlja prosto delovno mesto:

vodja lekarne
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splo-

šnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjujejo na-
slednje pogoje:

– ima pridobljen strokovni naslov magister farma-
cije,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju 
lekarniške dejavnosti,

– ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri prav-
nih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelova-
nja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, 
nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpli-
va pri pro izvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je 
s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki 
urejajo gospodarske družbe,

– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi 
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev.

Kandidati morajo poleg dokazil o izpolnjevanju po-
gojev predložiti program dela oziroma razvoja organi-
zacijske enote.

Delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi 
imenuje direktor po predhodnem mnenju strokovnega 
direktorja zavoda za mandatno dobo 4 let.
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Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidat 
pošlje v zaprti ovojnici s pripisom: »Za razpis – vodja le-
karne – ne odpiraj!« na naslov: Splošna bolnišnica Novo 
mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, in sicer 
v roku 8 dni od objave v Uradnem listu RS.

Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru v 8 dneh 
po zaključenem postopku izbire.

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

Splošna bolnišnica Novo mesto

 Ob-3494/17

Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 
8000 Novo mesto, na podlagi 10. člena Statuta javnega 
zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto 
razpisuje prosto delovno mesto:

glavna medicinska sestra
negovalnega oddelka – NBO

Kandidati morajo poleg z zakonom predpisanih po-
gojev izpolnjevati še naslednje pogoje:

– izobrazbo ustrezne smeri, pridobljeno po študij-
skih programih za pridobitev izobrazbe najmanj prve 
stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študij-
skih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
najmanj prve stopnje,

– opravljen strokovni izpit,
– znanja s področja paliative,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v zdravstveni negi,
– veljavna licenca za opravljanje dela.
Kandidati morajo predložiti program dela oziroma 

razvoja organizacijske enote.
Delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi 

imenuje direktor po predhodnem mnenju pomočnika 
direktorja za področje zdravstvene nege, za mandatno 
dobo 4 let.

Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidat 
pošlje v zaprti ovojnici s pripisom: »Za razpis – GMS od-
delka – ne odpiraj!« na naslov: Splošna bolnišnica Novo 
mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, in sicer 
v roku 8 dni od objave v Uradnem listu RS.

Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru v 8 dneh 
po zaključenem postopku izbire.

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

Splošna bolnišnica Novo mesto

 Ob-3497/17

Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ura-
dni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 
– ZJZP) in drugega odstavka 12. člena Akta o usta-
novitvi javnega zavoda Kulturno-gospodarsko središče 
evropskih vesoljskih tehnologij (Uradni list RS, št. 15/17) 
Svet zavoda Kulturno-gospodarsko središče evropskih 
vesoljskih tehnologij objavlja javni razpis za

direktorja
Kulturno-gospodarskega središča evropskih 

vesoljskih tehnologij
(1) Kandidat, ki se bo prijavil na javni razpis za 

direktorja Kulturno-gospodarskega središča evropskih 
vesoljskih tehnologij (v nadaljnjem besedilu: zavod), 
mora poleg v zakonu določenih pogojev, izpolnjevati še 
naslednje pogoje:

1. je državljan Republike Slovenije;
2. aktivno obvlada slovenski jezik;

3. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem 
programu prve stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza 
ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve 
stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja ogrodje kvalifikacij 
(7. raven);

4. ima najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega 
najmanj pet let na vodstvenih delovnih mestih;

5. aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik;
6. ima organizacijske, vodstvene sposobnosti, spo-

sobnost vodenja skupin in timskega dela;
7. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev;

8. zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti.

(2) Okvirne pristojnosti in odgovornosti ter naloge 
direktorja zavoda

Direktor zastopa, predstavlja, organizira in vodi za-
vod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela 
zavoda.

Naloge direktorja:
– organizira delo in poslovanje zavoda;
– vodi strokovno delo zavoda na področjih, za ka-

tera je zavod ustanovljen;
– pripravlja strateški načrt;
– pripravlja program dela in finančni načrt;
– pripravlja akt o organizaciji dela po predhodnem 

mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu;
– pripravlja akt o sistemizaciji delovnih mest 

po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov 
v zavodu;

– pripravlja kadrovski načrt;
– pripravlja načrt nabav osnovnih sredstev in inve-

sticijskega vzdrževanja;
– pripravlja druge akte, ki urejajo pomembna vpra-

šanja v zvezi z delovanjem zavoda;
– pripravlja letno poročilo;
– poroča ustanoviteljema in svetu o zadevah, ki 

lahko vplivajo na delovanje zavoda;
– izvaja pristojnost s področja delovnih razmerij 

v skladu z veljavnimi predpisi;
– daje predloge o delovnih uspešnosti in napredo-

vanju delavcev v skladu s predpisi;
– opravlja druge naloge določene za aktom o usta-

novitvi in drugimi predpisi.
(3) Vsebina prijave
Prijava kandidata mora vsebovati:
1. v celoti izpolnjen obrazec življenjepisa na stan-

dardnem obrazcu Europass življenjepisa;
2. pisno izjavo kandidata, da izpolnjuje vse za-

konsko določene pogoje za imenovanje za direktorja 
zavoda;

3. pisno izjavo kandidata, da je državljan Republike 
Slovenije;

4. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zah-
tevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna raven 
in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka 
izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

5. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah oziro-
ma delovnih izkušnjah, iz katere je razvidno izpolnjeva-
nje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; v izjavi 
kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve 
delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ozi-
roma datum začetka in zaključka dela, ter kratko opiše 
delo in raven zahtevnosti dela;
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6. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede znanja tu-
jega jezika, iz katerega mora biti razviden način in datum 
pridobitve znanja;

7. vizijo in strategijo delovanja zavoda za celotno 
mandatno obdobje z jasno opredeljenimi cilji, združenimi 
v strateške načrte;

8. pisno izjavo kandidata, da za namen tega po-
stopka dovoljuje pridobitev podatkov o izpolnjevanju 
zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc;

9. kandidat mora vlogi priložiti tudi izjavo, s katero 
izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih 
podatkov, a izključno z namenom in v zvezi s postopkom 
imenovanja;

10. izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi 
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora 
v trajanju več kot šest mesecev;

11. izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna 
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti;

12. izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje 
zavodu pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

Vizija in strategija delovanja zavoda mora biti napi-
sana na treh do štirih A4 straneh (od 4500 do 6000 zna-
kov brez presledkov) in mora biti sestavljena iz nasle-
dnjih delov:

– vsebinska opredelitev vizije: iz opisane vizije 
mora biti razvidno, kako bi kandidat prispeval k razvoju 
zavoda in področja v mandatnem obdobju, zlasti z opre-
delitvijo prednostnih ciljev dela, aktivnosti za njihovo do-
seganje in merljivih kazalnikov realizacije le-teh;

– okvirna opredelitev časa, potrebnega za uresniči-
tev predlagane vizije z utemeljitvijo vzrokov zastavljene-
ga časovnega razdobja, torej z opredelitvijo korakov, po-
trebnih sprememb v opredeljenem časovnem razdobju, 
ki bi zavod približalo zastavljeni viziji; in

– morebitne finančne, kadrovske in druge posledi-
ce predlaganih sprememb oziroma potrebnih virov za 
uresničitev vizije, od začetka uvajanja novosti pa do vzpo-
stavitve želenega stanja v skladu s predlagano vizijo.

V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne eviden-
ce ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

(4) Vložitev prijave
Prijave z življenjepisom in prilogami kandidati vložijo 

najpozneje v dvajsetih dneh od dneva objave tega javnega 
razpisa v Uradnem listu RS. Prijava mora biti oddana 
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni razpis 
za direktorja zavoda« na naslov: Kulturno-gospodarsko 
središče evropskih vesoljskih tehnologij, Na vasi 18, 
3205 Vitanje. Prijavo je mogoče poslati tudi v elektronski 
obliki s podpisanimi zahtevanimi prilogami, pri čemer 
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom, 
na elektronski naslov: info@k-sevt.si.

Nepravočasne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni 
postopek.

Kandidati, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, 
se ne bodo uvrstili v izbirni postopek.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje 
v 30 dneh od zaključka razpisa.

(5) Direktorja imenuje svet zavoda. K imenovanju 
direktorja dajeta soglasje ustanovitelja, za Republiko 
Slovenijo Vlada Republike Slovenije in za Občino Vi-
tanje občinski svet. Kandidat bo imenovan za pet let 
in je lahko ponovno imenovan po ponovno izvedenem 
javnem razpisu.

(6) Na podlagi veljavnega akta o imenovanju sklene 
z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda nje-
gov predsednik. Delovno razmerje se sklene za določen 
čas, za čas trajanja mandata.

(7) Kandidati so kazensko in materialno odgovorni 
za resničnost navedb v vlogi.

(8) Za morebitne dodatne informacije o izvedbi jav-
nega razpisa se lahko kandidati obrnejo na elektronski 
naslov:info@k-sevt.si.

(9) V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, 
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nev-
tralni za ženske in moške.

Svet zavoda Kulturno-gospodarsko središče 
evropskih vesoljskih tehnologij

Št. 02/021/01-52717 Ob-3498/17

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih 
objavlja Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica 
talcev 9, 2000 Maribor, razpis za delovno mesto

vodja centra/službe/delovne enote II – m/ž,
v organizacijski enoti Splošno  

zdravstveno varstvo,
za mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega 

imenovanja.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno me-

sto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba, smer zdravstvena 

nega oziroma višje šolska izobrazba (prejšnja) smer 
zdravstvena nega;

– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje ure-

jevalnikov besedil, preglednic, internet, e-pošta).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je raz-
vidna delovna doba;

– program dela in razvoja zdravstvene nege v or-
ganizacijski enoti.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življe-
njepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe 
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v iz-
birni postopek.

Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravne 
in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa 
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor. O izbiri 
bodo kandidati pisno obveščeni v zakonitem roku.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Št. 02/021/01-52717 Ob-3499/17

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih 
in na podlagi 38. člena Statuta Zdravstvenega doma 
dr. Adolfa Drolca Maribor, objavlja Zdravstveni dom 
dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, 
razpis za delovno mesto

pomočnik direktorja – m/ž  
– glavna medicinska sestra zavoda,

za mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega 
imenovanja.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno me-
sto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– univerzitetno izobrazbo s področja zdravstve-
ne nege, zdravstvene vzgoje ali organizacije dela 
s pred izobrazbo iz zdravstvene nege na stopnji VI. stro-
kovne izobrazbe ali visokošolsko izobrazbo iz zdravstve-
ne nege;
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– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– pasivno angleški ali nemški jezik, poznavanje 

dela z računalnikom (poznavanje urejevalnikov besedil, 
preglednic, internet, e-pošta, zdravstveno informacijski 
in poslovno informacijski sistem).

Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je raz-
vidna delovna doba;

– program strokovnega dela in razvoja zdravstvene 
nege v zavodu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življe-
njepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe 
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v iz-
birni postopek.

Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravne 
in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa 
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Št. 02/021/01-52717 Ob-3500/17

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih 
in na podlagi 38. člena Statuta Zdravstvenega doma 
dr. Adolfa Drolca Maribor, objavlja Zdravstveni dom 
dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, 
razpis za delovno mesto

zdravnik specialist – m/ž  
– predstojnik organizacijske enote Varstvo žensk

za mandatno dobo 4 let, z možnostjo ponovnega 
imenovanja.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno me-
sto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba zdravstvene smeri – 
zdravnik;

– specializacija iz ginekologije in porodništva;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom (poznavanje ure-

jevalnikov besedil, preglednic, internet, e-pošta).
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je raz-
vidna delovna doba;

– program dela in razvoja organizacijske enote.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življe-

njepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe 
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v iz-
birni postopek.

Kandidat vloži prijavo na naslov: Služba za pravne 
in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa 
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor. O izbiri 
bodo kandidati pisno obveščeni v zakonitem roku.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
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Št. 35430-9/2015-4 Ob-3466/17

Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 36SUB-SOCOB15 

Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim 
občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav  
na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami  
na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah  

na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu 
za kakovost zraka

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja, 
da je Javni poziv 36SUB-SOCOB15 Nepovratne finanč-
ne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo 
starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi 
napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah 
na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za ka-
kovost zraka (Uradni list RS, št. 107/15, 15/16 in 63/16), 
zaključen.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-3464/17

Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega 
odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 
– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – 
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16; v nadaljnjem be-
sedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, 
Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, 
št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi 
pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega 
javnega sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni 
strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf), na 
podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljske-
ga javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in 
finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljske-
ga javnega sklada, za leto 2017, potrjenega skladno 
s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona 
(Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedi-
lu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom 
številka 47602-4/2017/4, z dne 14. 2. 2017 in na pod-
lagi Rebalansa poslovnega in finančnega načrta Eko 
sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 
2017, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije 
s sklepom št. 47602-4/2017/11 z dne 30. 5. 2017, ter na 
podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za 
podnebne spremembe v letih 2017 in 2018 (Uradni list 
RS, št. 84/16) in Pogodbe št. 2550-17-31100 o izvajanju 
ukrepov Programa porabe sredstev Sklada za podneb-
ne spremembe v letu 2017 in 2018 z dne 28. 7. 2017, 
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem 
besedilu: Eko sklad), objavlja

javni poziv 53SUB-EVPOL17
Nepovratne finančne spodbude občinam  
za polnilne postaje za električna vozila  

v zavarovanih območjih narave in območjih  
Natura 2000

1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne 

spodbude za vzpostavitev infrastrukture (novih polnilnih 
postaj) za električna vozila, namenjenih za spodbujanje 

Druge objave

električne mobilnosti kot pomembnega elementa traj-
nostne mobilnosti v zavarovanih območjih narave in 
območjih Natura 2000.

Namen je spodbuditi trajnostno mobilnost prebival-
cev in zaposlenih ter urediti ustrezno infrastrukturo za 
obisk teh območij. S tem bomo dolgoročno pripomogli 
k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, k izboljšanju 
kakovosti zraka, k okolju prijaznemu obisku teh območij 
in posledično k ohranjanju narave. Hkrati bo zagotovlje-
na pokritost zavarovanih in varovanih območij oziroma 
območij ohranjanja narave z infrastrukturo polnilnih po-
staj za električna vozila, kar bo eden od temeljev za 
nadaljnji razvoj trajnostne mobilnosti.

Občina vlagateljica, ki ima delež ozemlja na obmo-
čjih Natura 2000 oziroma delež ozemlja na zavarovanih 
območjih, lahko pridobi pravico do nepovratne finančne 
spodbude za nakup novih polnilnih postaj. Nova polnilna 
postaja pomeni polnilno postajo, ki je kupljena s strani 
občine vlagateljice kot prve lastnice, in sicer po oddaji 
vloge na javni poziv. Ob oddaji vloge polnilna postaja, ki 
je predmet nepovratne finančne spodbude, še ne sme 
biti kupljena.

Nepovratne finančne spodbude bodo dodeljene za 
polnilne postaje, ki izpolnjujejo tehnične zahteve, dolo-
čene v Uredbi o vzpostavitvi infrastrukture za alternativ-
na goriva v prometu (Uradni list RS, št. 41/17).

2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne 
spodbude ter priznani stroški naložbe

a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih 

spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu 
porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 
2017 in 2018.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu zna-
ša 400.000,00 EUR.

b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 

100 % vrednosti cene za posamezno polnilno postajo, 
ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot 3.000,00 EUR 
za posamezno AC polnilno postajo oziroma ne več kot 
5.000 EUR za posamezno DC polnilno postajo.

c) priznani stroški naložbe
Priznani stroški naložbe vključujejo strošek naku-

pa nove polnilne postaje brez DDV. Priznani stroški ne 
vključujejo stroškov ukrepov, ki jih mora zagotoviti obči-
na vlagateljica, kot na primer:

– priključnega merilnega mesta, ob pogoju, da ni-
majo obstoječega priključnega mesta;

– parkirnih prostorov za polnjenje vozil;
– ustreznih talnih označb, vključno s prometnim 

znakom.
3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem 

pozivu
Na javnem pozivu lahko kandidirajo občine, ki imajo 

delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma delež 
ozemlja na zavarovanih območjih (Triglavski narodni 
park, regijski in krajinski parki), kar bo Eko sklad preveril 
v uradni evidenci Atlas okolja (http://gis.arso.gov.si/atla-
sokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso) in 
Naravovarstvenega atlasa (http://www.naravovarstve-
ni-atlas.si/web/profile.aspx?id=N2K@ZRSVNJ), in ki 
s polnilnimi postajami, sofinanciranimi na podlagi tega 
javnega poziva, upravljajo same ali jih pogodbeno od-
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dajo v komercialni najem upravljavcu zavarovanega ob-
močja (občine vlagateljice).

Polnilna postaja mora biti postavljena na območju 
občine vlagateljice.

Občine vlagateljice morajo zagotoviti pogoje za 
vzpostavitev polnilne postaje za električna vozila, in 
sicer:

– izgradnjo priključno merilnega mesta, ob pogoju, 
da nimajo obstoječega priključnega mesta;

– 2 parkirna prostora za polnjenje dveh vozil hkrati;
– ustrezno talno označbo, vključno s prometnim 

znakom.
Če občine vlagateljice pogojev iz prejšnjega odstav-

ka ne bodo zagotovile, niso upravičene do sofinancira-
nja po tem javnem pozivu.

4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na 
javnem pozivu

a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne 

spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vlo-
ga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega 
javnega poziva.

Vloga je popolna, ko občina vlagateljica predloži 
v celoti izpolnjen obrazec Vloga 53SUB-EVPOL17 in 
obvezne priloge:

– predračun/ponudbo za nakup polnilne postaje;
– podatke pro izvajalca polnilne postaje, iz katerih 

so jasno razvidni zahtevani tehnični podatki o polnilni 
postaji, ki so lahko vključeni v predračun/ponudbo ali 
podani ločeno v specifikaciji.

b) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna fi-

nančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi 
veljavnimi predpisi.

c) kandidiranje za nakup več polnilnih postaj
Občina vlagateljica lahko z eno vlogo kandidira za 

nakup več polnilnih postaj, ki so predmet tega javnega 
poziva.

d) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet 
nepovratne finančne spodbude

Polnilne postaje, za katero je bila dodeljena ne-
povratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu, 
ni dovoljeno odstraniti ali odtujiti najmanj 3 leta po 
izplačilu nepovratne finančne spodbude. Če se ugo-
tovi, da polnilna postaja ne deluje več ali da je bila 
odtujena pred potekom treh let po izplačilu nepovratne 
finančne spodbude, mora občina vlagateljica prejeta 
sredstva vrniti Eko skladu z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi. Čas od nastanka neoperativnosti polnilne 
postaje zaradi višje sile do dne ponovne operativno-
sti polnilne postaje se ne všteva v obdobje prepovedi 
odtujitve. Pri tem mora biti občina vlagateljica ves čas 
lastnica polnilne postaje.

e) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbu-
de v primeru že dodeljenih spodbud

Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dode-
ljena, če je bila za nakup polnilne postaje že dodeljena 
spodbuda dobaviteljev električne energije, toplote, plina 
ter tekočih in trdnih goriv po Uredbi o zagotavljanju pri-
hrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).

f) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne 
spodbude

Občina vlagateljica je poleg nepovratne finančne 
spodbude po tem javnem pozivu upravičena pridobiti 
tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje 
okoljskih naložb. Občina vlagateljica mora za pridobitev 
kredita izpolniti in predložiti ustrezne obrazce, ki so na 
voljo na spletni strani Eko sklada.

5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem po-
zivu

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci 
sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elek-
tronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo občine 
vlagateljice natisnejo same, je enakovredna tiskanim 
obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko občine vla-
gateljice naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni 
telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. 
Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo tudi 
s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., 
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana ali na e-naslov: 
ekosklad@ekosklad.si.

Za informacije o javnem pozivu lahko občine vlaga-
teljice pokličejo na tel. 01/241-48-20, vsak ponedeljek, 
sredo in petek med 13. in 14.30.

6. Rok in način prijave
Občine vlagateljice se lahko prijavijo na javni poziv 

od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije 
dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega po-
ziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Občina vlagateljica vloži pisno vlogo na predpisa-
nih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po 
pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana.

7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne 

finančne spodbude občini vlagateljici se uporablja po-
stopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem po-
stopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; 
v nadaljnjem besedilu: ZUP), če ZVO-1 ne določa dru-
gače.

Občina vlagateljica lahko pridobi pravico do nepo-
vratne finančne spodbude za novo naložbo, s katero bo 
izveden nakup ene ali več polnilnih postaj. Občina vla-
gateljica pridobi pravico do nepovratne finančne spod-
bude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih 
sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spod-
bude po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega reda 
prispetja popolne vloge na Eko sklad.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovra-
tne finančne spodbude se taksa skladno z drugim od-
stavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o uprav-
nih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno preči-
ščeno besedilo in 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J in 
32/16) ne plačuje.

8. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na 

podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne fi-
nančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo, 
s katero je bila občini vlagateljici dodeljena pravica do 
nepovratne finančne spodbude.

b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 9 mesecev od dokonč-

nosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne 
spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo 
občini vlagateljici.

V primeru objektivnih razlogov se rok za zaključek 
naložbe lahko podaljša. V primeru zamude roka za za-
ključek naložbe pogoji za izplačilo nepovratne finančne 
spodbude niso izpolnjeni.

Datum izdaje računa/-ov, iz katerega/-ih ne-
dvoumno izhaja, da je polnilna postaja kupljena, se 
šteje za datum zaključka naložbe, če iz podatkov na 
računu/-ih oziroma posameznih verodostojnih doku-
mentov, priloženih dokumentaciji o zaključku naložbe, 
ne izhaja drugače.
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c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora občina 

vlagateljica predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku 
roka za zaključek naložbe.

Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno 
vsebovati:

– podpisano pogodbo o izplačilu nepovratne finanč-
ne spodbude s strani občine vlagateljice;

– kopijo računa za nakup polnilne postaje;
– dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje;
– fotografijo ustrezno postavljene in operativne sofi-

nancirane polnilne postaje z na vidnem mestu namešče-
no označbo (nalepko/tablico) z logotipom sofinancerja, 
ki jo občine vlagateljice prejmejo od Eko sklada skupaj 
s pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude;

– fotografijo 2 parkirnih prostorov za polnjenje dveh 
vozil hkrati z ustrezno talno označbo, vključno s pro-
metnim znakom.

d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob raz-

položljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu 
in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe 
na bančni račun občine vlagateljice. Znesek izplačila se 
uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev 
javnega poziva.

9. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli, v ob-
dobju od izdaje odločbe o dodelitvi nepovratne finančne 
spodbude do 5 let po nakupu polnilne postaje z ogledi, 
preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti 
namensko porabo prejetih sredstev, skladnost doku-
mentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva 
in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtuji-
tve predmeta nepovratne finančne spodbude. V primeru 
ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitev pred-
pisov ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne 
spodbude je prejemnik nepovratne finančne spodbude 
dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z za-
konskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema 
do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finanč-
ne spodbude.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 Ob-3465/17

Na podlagi četrtega odstavka 144. člena in prvega 
odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Ura-
dni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 
70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 
38/14, 37/15 in 56/15; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 
19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 
1/12, 98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi pogoji po-
slovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega 
sklada, št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani 
http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf), na podlagi 
Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Sloven-
skega okoljskega javnega sklada, za leto 2017, potr-
jenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom 
številka 47602-4/2017/4 z dne 14. 2. 2017 in na podlagi 
Rebalansa poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, 
Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2017, 
potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom 
št. 47602-4/2017/11 z dne 30. 5. 2017, ter Pogodbe 
št. 2550-15-311000 o izvajanju ukrepov Programa po-
rabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 
2015 z dne 3. 6. 2015 in dodatkov k tej pogodbi – Aneks 
št. 1 z dne 10. 2. 2016, Aneks št. 2 z dne 4. 5. 2017 in 
Aneks št. 3 z dne 10. 8. 2017, Eko sklad, Slovenski 

okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), 
objavlja

javni poziv 59SUB-SOCOB17
Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim 
občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav  
na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami  
na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah  

na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu 
za kakovost zraka

1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne 

spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo sta-
rih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi 
napravami na lesno biomaso, v stanovanjskih stavbah 
(v nadaljnjem besedilu: naložba) na območju Mestne 
občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, 
Mestne občine Ljub ljana, Mestne občine Maribor, Me-
stne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Me-
sto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje, ki so skladno 
z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, 
št. 9/11 in 8/15), Odredbo o razvrstitvi območij, aglome-
racij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega 
zraka (Uradni list RS, št. 38/17) in Sklepom o določitvi 
podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega 
zraka (Uradni list RS, št. 29/17) zaradi prekomerne 
onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene 
v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok 
o načrtu za kakovost zraka.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodelje-
na le na tistih območjih zgoraj navedenih občin, kjer 
skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim 
konceptom ni določen drug prednostni način ogrevanja, 
in sicer za nove naložbe, ki se bodo začele izvajati po 
dokončni (tj. po vročeni) odločbi o dodelitvi pravice do 
nepovratne finančne spodbude s strani Eko sklada po 
tem javnem pozivu.

Namen javnega poziva je zmanjšanje prekomerne 
onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje 
kakovosti zunanjega zraka ter rabe obnovljivih virov 
energije in večje energijske učinkovitosti v stanovanjskih 
stavbah skladno s Programom porabe sredstev Sklada 
za podnebne spremembe na območjih občin s sprejetimi 
Odloki o načrtu za kakovost zraka.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena 
le za zamenjavo stare kurilne naprave na trdna goriva 
v stanovanjskih stavbah z:

A – novo kurilno napravo na lesno biomaso, ki bo 
priklopljena na centralno ogrevanje,

B – novo enosobno kurilno napravo na lesno bio-
maso, namenjeno zlasti ogrevanju prostora, v katerega 
je postavljena.

Nove kurilne naprave morajo ustrezati naslednjim 
kriterijem:

A – nova kurilna naprava na lesno biomaso, ki bo 
priklopljena na centralno ogrevanje:

– mala kurilna naprava na lesno biomaso, ki ni 
enosobna kurilna naprava, osnovna peč ali odprti kamin 
mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: 
izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 
90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša 
od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida 
pa manjša od 400 mg/m3, določene po standardu SIST 
EN 303-5.

Kurilna naprava z ročnim polnjenjem goriva (npr. 
s poleni) mora imeti za optimalno zgorevanje vgrajeno 
lambda sondo in prigrajen vodni toplotni zbiralnik s pro-
stornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora 
z gorivom, vodni toplotni zbiralnik pa mora imeti tudi pro-
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stornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči 
naprave. Kurilna naprava z avtomatskim polnjenjem gori-
va (npr. s peleti, sekanci) mora imeti prigrajen vodni toplo-
tni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne 
toplotne moči naprave. Ne glede na zgornje navedbe se 
lahko namesto vodnega toplotnega zbiralnika uporablja 
tudi drugačen toplotni zbiralnik enake zmogljivosti shra-
njevanja toplote. Vodnega toplotnega zbiralnika ni potreb-
no prigraditi napravi z avtomatskim polnjenjem goriva in 
z možnostjo regulacije moči, če kurilna naprava dosega 
vrednosti emisij snovi v zrak skladno z zahtevami tega 
javnega poziva tudi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne 
naprave (nižja ali enaka 30 % nazivne moči), določene po 
standardu SIST EN 303-5.

Kurilna naprava, ki omogoča uporabo dveh ali več 
vrst goriv (npr. polena in peleti), mora izpolnjevati toplo-
tno-tehnične karakteristike, navedene za malo kurilno 
napravo na lesno biomaso, ki ni enosobna kurilna na-
prava, osnovna peč ali odprti kamin, kot tudi zahteve, 
ki se nanašajo na posamezno vrsto goriva, navedene 
v tej točki.

– peletna peč z vodnim toplotnim prenosnikom (ka-
min) mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteri-
stike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji 
ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti 
manjša od 20 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega mono-
ksida pa manjša od 250 mg/m3, določene po standardu 
SIST EN 14785.

B – nova enosobna kurilna naprava na lesno bio-
maso, namenjena zlasti ogrevanju prostora, v katerega 
je postavljena:

– grelnik prostorov z ravnim kuriščem mora ime-
ti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek 
pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 73 %, 
vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 
40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa 
manjša od 1250 mg/m3, določene po standardu SIST 
EN 13240;

– grelnik prostorov s polnilnim kuriščem mora ime-
ti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek 
pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 70 %, 
vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 
40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa 
manjša od 1250 mg/m3, določene po standardu SIST 
EN 13240;

– naprava na lesno biomaso, ki počasi oddaja to-
ploto, mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteri-
stike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji 
ali enak 75 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti 
manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega mono-
ksida pa manjša od 1250 mg/m3, določene po standardu 
SIST EN 15250/A1;

– kaminski vložek (z zaprtim obratovalnim načinom) 
mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: 
izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 
75 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša 
od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa 
manjša od 1250 mg/m3, določene po standardu SIST 
EN 13229/A1;

– vložek lončene peči z ravnim kuriščem mora ime-
ti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek 
pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 80 %, 
vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 
40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa 
manjša od 1250 mg/m3, določene po standardu SIST 
EN 13229/A1;

– vložek lončene peči s polnilnim kuriščem mora 
imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izko-
ristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 

80 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša 
od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa 
manjša od 1250 mg/m3, določene po standardu SIST 
EN 13229/A1;

– štedilnik na lesno biomaso mora imeti naslednje 
toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni 
toplotni moči mora biti večji ali enak 70 %, vrednost 
emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, 
vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 
1500 mg/m3, določene po standardu SIST EN 12815;

– grelni štedilnik na lesno biomaso mora imeti nasle-
dnje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni 
toplotni moči mora biti večji ali enak 75 %, vrednost emisij 
celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost 
emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 1500 mg/m3, 
določene po standardu SIST EN 12815;

– peletna peč brez vodnega izmenjevalnika mora 
imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izko-
ristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 
85 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša 
od 30 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida 
pa manjša od 250 mg/m3, določene po standardu SIST 
EN 14785.

Emisije nove kurilne naprave iz točke A in B ne 
smejo presegati mejnih vrednosti, določenih v Uredbi 
o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav 
(Uradni list RS, št. 24/13, 2/15 in 50/16). Vrednosti emisij 
kurilne naprave morajo biti določene pri normni tempe-
raturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti 
kisika 13 % v suhih dimnih plinih.

2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne 
spodbude ter priznani stroški naložbe

a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih 

spodbud se zagotavljajo na podlagi Programa porabe 
sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2015 
in 2016.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu je 
440.000,00 EUR.

b) višina nepovratne finančne spodbude
A – nova kurilna naprava na lesno biomaso, ki bo 

priklopljena na centralno ogrevanje
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 

100 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
– 8.000 EUR za malo kurilno napravo na lesno 

biomaso, in sicer na polena, sekance in kombinirano 
kurjavo, ki ni enosobna kurilna naprava, osnovna peč 
ali odprti kamin;

– 6.000 EUR za malo kurilno napravo na lesno bio-
maso, in sicer na pelete, ki ni enosobna kurilna naprava, 
osnovna peč ali odprti kamin;

– 4.000 EUR za peletno peč z vodnim toplotnim 
prenosnikom (kamin).

B – nova enosobna kurilna naprava na lesno bio-
maso, namenjena zlasti ogrevanju prostora, v katerega 
je postavljena

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 
100 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

– 2.000 EUR za enosobno kurilno napravo.
c) priznani stroški naložbe
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– nakup in vgradnjo ene kurilne naprave v enosta-

novanjski stavbi oziroma ene kurilne naprave v posame-
znem stanovanju dvo-, tri- in večstanovanjske stavbe;

– odstranitev stare kurilne naprave;
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega pri-

ključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sa-
nacijo dimnika oziroma po potrebi izgradnja novega 
dimnika;
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– nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, tran-
sportnega in varnostnega sistema, senzorjev CO, krmil-
ne opreme, hranilnika toplote, vodnega toplotnega zbi-
ralnika, povezovalnih armatur in opreme za priključitev.

3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem 
pozivu

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična ose-
ba, ki je socialno šibek občan in bo investitor v naložbo 
na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za 
kakovost zraka ter, kjer skladno z občinskim aktom ali 
lokalnim energetskim konceptom ni določen drug pred-
nostni način ogrevanja (v nadaljnjem besedilu: upravi-
čena oseba).

Socialno šibek občan je:
– lastnik, solastnik ali etažni lastnik eno- ali dvosta-

novanjske stavbe ali stanovanja v tri- ali večstanovanjski 
stavbi, ki je v času oddaje vloge na ta javni poziv upravi-
čen do denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna 
socialna pomoč;

– državljan Republike Slovenije, ki je najemnik 
eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- ali 
večstanovanjski stavbi, ki je v času oddaje vloge na ta 
javni poziv upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni 
izredna denarna socialna pomoč, pri čemer je lastnik 
navedene stanovanjske enote občina, in v kateri ima 
najemnik stalno prebivališče ali dovoljenje za stalno 
bivanje; v primerih teh najemnikov se mora občina za-
vezati, da v roku treh let od datuma izplačila nepovratne 
finančne spodbude ne bo prodala stanovanjske enote, 
za katero je bila le-ta izplačana. Izjava, na kateri občina 
poda zavezo, je obvezna priloga vloge;

– lastnik, solastnik ali etažni lastnik eno- ali dvosta-
novanjske stavbe ali stanovanja v tri- ali večstanovanjski 
stavbi, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, in 
ima pravico do varstvenega dodatka po predpisih Repu-
blike Slovenije, ki urejajo socialne transfere.

4. Dodatne zahteve in pogoji
a) predmet nepovratne finančne spodbude je samo 

nova naložba, ki bo izvedena po dokončni odločbi o do-
delitvi pravice do nepovratne finančne spodbude

Nova naložba je naložba v eno- ali dvostanovanjski 
stavbi ali v posamezni stanovanjski enoti tri- in večsta-
novanjske stavbe, ki se bo začela izvajati po dokončni 
(tj. po vročeni) odločbi o dodelitvi pravice do nepovratne 
finančne spodbude s strani Eko sklada po tem javnem 
pozivu. Kurilna naprava pred oddajo vloge ne sme biti 
kupljena.

b) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne 

spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vlo-
ga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega 
javnega poziva. Vloga je popolna, ko upravičena ose-
ba predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in naslednje 
obvezne priloge:

– originalni izvod ali overjen prepis odločbe Centra 
za socialno delo o pravici do denarne socialne pomoči, 
ki izkazuje, da je prejemnik v času oddaje vloge upravi-
čen do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna 
pomoč;

– originalni izvod ali overjen prepis odločbe Centra 
za socialno delo o pravici do varstvenega dodatka, ki 
izkazuje, da je prejemnik v času oddaje vloge upravičen 
do varstvenega dodatka po ustreznih predpisih Republi-
ke Slovenije;

– izjavo občine-lastnice stanovanjske enote, v kate-
ri ima upravičena oseba – najemnik stalno prebivališče 
oziroma dovoljenje za stalno prebivanje, kot to izhaja iz 
druge alineje drugega odstavka 3. točke javnega pozi-

va, in sicer na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne 
dokumentacije;

– kopijo gradbenega dovoljenja za stavbo, na kateri 
bo izvedena naložba, ali kopijo dokazila, da ima stavba 
uporabno dovoljenje po zakonu, če je bila stavba zgra-
jena pred letom 1967 in upravičena oseba z gradbenim 
dovoljenjem ne razpolaga; v primeru izvedbe naložbe 
v posameznem stanovanju tri- in večstanovanjske stav-
be kopije gradbenega dovoljenja ni potrebno priložiti;

– kopijo ustreznega novega gradbenega ali druge-
ga dovoljenja, če so bili na stavbi izvedeni gradbeno-re-
konstrukcijski posegi;

– dokazilo o parcelaciji, iz katerega bo razvidna 
povezava med parcelo/-ami na gradbenem dovoljenju 
in današnjim stanjem, če obstaja razhajanje med par-
celami na gradbenem dovoljenju in današnjim dejansko 
evidentiranim stanjem na prostorskem portalu Geodet-
ske uprave Republike Slovenije;

– soglasje solastnika nepremičnine, na kateri bo 
izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva, če 
upravičena oseba ni edina lastnica oziroma je solastnica 
nepremičnine, na kateri bo izvedena naložba, in sicer 
na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumen-
tacije;

– predračun izvajalca za nakup in vgradnjo kurilne 
naprave na lesno biomaso, ki vključuje popis del, vrsto, 
točen tip in pro izvajalca kurilne naprave ter točen tip 
in pro izvajalca vodnega toplotnega zbiralnika, z nave-
denim volumnom le-tega, če je ta z javnim pozivom 
zahtevan;

– izjavo izvajalca oziroma ponudnika kurilne napra-
ve na lesno biomaso, na predpisanem obrazcu, ki je del 
razpisne dokumentacije, da je na predračunu navedena 
kurilna naprava skladna z zahtevami točke 1.A oziroma 
1.B javnega poziva;

– fotografijo stare kurilne naprave na trdna goriva, 
ki bo zamenjana;

– fotografijo prostora, kamor bo vgrajena nova ku-
rilna naprava na lesno biomaso in fotografijo prostora, 
kamor bo vgrajen vodni toplotni zbiralnik, z označeno 
lokacijo namestitve oziroma fotografijo vgrajenega vo-
dnega toplotnega zbiralnika in dokumentacijo, iz katere 
bo razviden njegov volumen, če je ta že vgrajen (npr. 
fotografijo napisne etikete, račun za nakup vodnega 
toplotnega zbiralnika);

– izjavo o skladnosti in merilno poročilo skladno 
s standardom SIST EN 303-5 za kurilne naprave na 
pelete, sekance, polena ali s kombinirano kurjavo, iz-
delano s strani izbranega preskuševalnega laboratorija, 
priglašenega pri nacionalnem akreditacijskem organu 
po standardu EN ISO/IEC 17025, če se je domneva 
o skladnosti pro izvoda ugotavljala po standardu SIST 
EN 303-5:2012 oziroma merilno poročilo skladno s stan-
dardom SIST EN 14785, izdelano s strani pri Evropski 
komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po 
Uredbi (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev 
za trženje gradbenih pro izvodov in razveljavitvi Direktive 
Sveta 89/106/EGS (UL L št. 8 z dne 4. 4. 2011, str. 5) za 
peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), 
če kurilna naprava v točki 1.A še ni navedena na infor-
mativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.
ekosklad.si;

– drugo dokazilo, ki izkazuje ustreznost izvedbe 
naložbe.

c) izvedba naložbe skladno z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna fi-

nančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi 
veljavnimi predpisi.
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d) gradbeno dovoljenje
Obstoječa stanovanjska stavba in njeni deli, v ka-

terih bo izvedena naložba, ki je predmet tega javnega 
poziva, morajo biti zgrajeni v skladu z gradbenim do-
voljenjem oziroma v skladu z veljavno gradbeno za-
konodajo. Skladnost gradnje stanovanjskih stavb bo 
preverjana na podlagi gradbenega dovoljenja za stavbo 
in njene dele oziroma potrdila, da ima stavba uporabno 
dovoljenje po zakonu, ki ga upravičena oseba priloži 
vlogi za dodelitev nepovratne finančne spodbude. V pri-
meru dvoma o skladnosti gradnje s priloženim gradbe-
nim dovoljenjem bo Eko sklad upravičeno osebo pozval 
k predložitvi projektne dokumentacije, na podlagi katere 
je bilo predmetno gradbeno dovoljenje izdano.

e) prepoved dodelitve nepovratne finančne spod-
bude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav

Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dode-
ljena za nakup in vgradnjo prototipnih in rabljenih naprav 
ali opreme.

f) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajal-
ca z ustrezno registrirano dejavnostjo

Vgradnjo in zagon kurilne naprave na lesno bioma-
so, ki je predmet naložbe, lahko opravi le za to usposo-
bljen izvajalec z ustrezno registrirano dejavnostjo.

g) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet 
nepovratne finančne spodbude

Vgrajene nove kurilne naprave na lesno biomaso, 
za katero je bila dodeljena nepovratna finančna spod-
buda, ni dovoljeno odstraniti najmanj 3 leta po izplačilu 
nepovratne finančne spodbude.

h) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbu-
de v primeru že dodeljenih spodbud

Nepovratna finančna spodbuda ne more biti do-
deljena, če je bila za predmetno naložbo že dodeljena 
spodbuda dobaviteljev električne energije, toplote, pli-
na ter tekočih in trdnih goriv po Uredbi o zagotavljanju 
prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14). Če je 
upravičena oseba za naložbo, ki je predmet spodbude 
po tem javnem pozivu, s strani Eko sklada že prejela 
nepovratno finančno spodbudo, za izvedbo te naložbe 
ne more več pridobiti pravice do nepovratne finančne 
spodbude po tem javnem pozivu.

i) prepoved dodelitve nepovratne finančne spod-
bude na območjih, kjer je določen prednostni način 
ogrevanja

Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgra-
dnje kurilne naprave na lesno biomaso na območju 
občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka 
ne more biti dodeljena, v kolikor občinski akt ali lokalni 
energetski koncept določa na tem območju drug pred-
nostni način ogrevanja.

5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci 

sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektron-
ska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo upravičena 
oseba natisne sama, je enakovredna tiskanim obraz-
cem. Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci 
lahko upravičena oseba brezplačno prejme po pošti, če 
jo naroči pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski 
številki, lahko pa zanjo zaprosi tudi s pisnim zahtev-
kom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljub ljana ali na e-naslov: ekosklad@eko-
sklad.si.

Za informacije o javnem pozivu lahko upravičena 
oseba pokliče na tel. 01/241-48-20, vsak ponedeljek, 
sredo in petek med 13. in 14.30.

6. Rok in način prijave
Upravičena oseba se lahko prijavi na javni poziv 

od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije 

do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Upravičena oseba vloži pisno vlogo na predpisanih 
obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po 
pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana.

7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne 

finančne spodbude upravičeni osebi se uporablja po-
stopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem po-
stopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), 
če ZVO-1 ne določa drugače.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne 
finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 
2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah 
(Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) ne plačuje.

8. Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na 

podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne fi-
nančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo, 
s katero je bila upravičeni osebi dodeljena pravica do 
nepovratne finančne spodbude.

b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je šest mesecev od do-

končne odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne fi-
nančne spodbude.

V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno 
verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek 
naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. 
Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine 
oziroma ovire, ki jih vlagatelj ni mogel predvideti niti 
odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njegovi krivdi. 
V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za 
izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.

Datum izdaje računa, iz katerega nedvoumno iz-
haja, da je naložba v celoti izvedena, se šteje za datum 
zaključka naložbe, če iz podatkov na računu oziroma 
posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih doku-
mentaciji o zaključku naložbe, ne izhaja drugače.

c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora upraviče-

na oseba predložiti najkasneje v dveh mesecih po izteku 
roka za zaključek naložbe.

Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno 
vsebovati:

– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbu-
de, podpisano s strani upravičene osebe;

– izjavo o zaključku naložbe na predpisanem obraz-
cu, ki je del razpisne dokumentacije, podpisano s strani 
upravičene osebe in izvajalca naložbe, v kateri potrju-
jeta, da je naložba izvedena skladno z zahtevami točke 
1.A oziroma 1.B javnega poziva;

– kopijo računa izvajalca naložbe s popisom izve-
denih del, navedbo vrste, točnega tipa in pro izvajalca 
kurilne naprave ter točnega tipa in pro izvajalca vodnega 
toplotnega zbiralnika, z navedenim volumnom le-tega, 
če je ta z javnim pozivom zahtevan;

– dokazilo o plačilu razlike med odobreno nepo-
vratno finančno spodbudo in vrednostjo celotnega raču-
na iz prejšnje alineje, če je znesek računa višji od odo-
brene nepovratne finančne spodbude oziroma dokazilo 
o plačilu računa, v primeru, da je ta v celoti poravnan;

– fotografije vgrajene nove kurilne naprave in vo-
dnega toplotnega zbiralnika, če je ta z javnim pozivom 
zahtevan;

– fotografijo odstranjene stare kurilne naprave.
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d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob raz-

položljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu 
in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe 
na bančni račun izvajalca naložbe oziroma na bančni 
račun prejemnika spodbude, v primeru, da je račun že 
poravnan. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi 
računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.

9. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli v ob-
dobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovra-
tne finančne spodbude do 3 let po izplačilu nepovratne 
finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumenta-
cije ali na drug način preveriti namensko porabo nepo-
vratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe na-
ložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter 
spoštovanje prepovedi odstranitve ali odtujitve predmeta 
nepovratne finančne spodbude. V primeru ugotovljene 
nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali do-
ločil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, 
je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan Eko 
skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamu-
dnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neu-
pravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Št. 352-3/2017-DI/7 Ob-3512/17

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
Miklošičeva cesta 24, Ljub ljana, objavlja na podlagi 
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 
42/12, 24/13, 10/14, 58/16) in 22. člena v zvezi s tretjim 
odstavkom 2. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – 
ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15)

javno zbiranje ponudb
za nakup nepremičnin v lasti Zavoda  
za zdravstveno zavarovanje Slovenije

1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranje po-
nudb (prodajalca): Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet prodaje in izhodiščne cene
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vabi 

k javnemu zbiranju ponudb, katerega predmet je prodaja 
sedmih nepremičninskih sklopov v lasti prodajalca, raz-
vidnih iz spodnje tabele, ki vključuje tudi njihove izho-
diščne cene, določene v skladu z Zakonom o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

ZAP.
ŠT.

NAZIV
NEPREMIČNINSKEGA SKLOPA

POVRŠINA
v m2 LOKACIJA IZHODIŠČNA

CENA V €
1. SAMSKA SOBA – LJUB LJANA 9,00 m2 Zakotnikova ulica 1, 1000 Ljub ljana 9.737,00
2. POSLOVNI PROSTORI – SEŽANA 88,46 m2 Partizanska cesta 18, 6210 Sežana 27.677,00

3. POSLOVNI OBJEKT – CERKNICA
(z opremo) 602,10 m2 Partizanska cesta 2a, 1380 Cerknica 316.897,27

4. KLETNI PROSTOR – IDRIJA 3,73 m2 Ulica Sv. Barbare 6, 5280 Idrija 749,00

5. POSLOVNI PROSTOR – 
GROSUPLJE 27,01 m2 Kolodvorska cesta 4, 1290 Grosuplje 20.964,00

6.
POČITNIŠKI OBJEKT ČERVAR – 
APARTMA, št. 42219
(z opremo)

28,62 m2 Park Maestral 2, 52449 Červar – 
Porat, Hrvaška 48.218,00

7.
POČITNIŠKI OBJEKT ČERVAR – 
APARTMA, št. 42126
(z opremo)

30,36 m2 Park Maestral 3, 52449 Červar – 
Porat, Hrvaška 51.149,00

Nepremičninski sklopi se prodajajo posamično. Po-
nudnik lahko v ponudbi ponudi kupnino za enega ali več 
nepremičninskih sklopov.

3. Drugi pogoji prodaje in sklepanje prodajne po-
godbe

Nepremičninski sklopi se prodajajo v celoti po sis-
temu »videno-kupljeno«.

Posamezni nepremičninski sklop bo prodan najugo-
dnejšemu ponudniku. Pri izbiri najugodnejšega ponudni-
ka bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse 
razpisne pogoje, vključno s položitvijo varščine. Nepravo-
časne in nepopolne ponudbe bodo izločene. Ponudbo, ki 
ima vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo doku-
mentacijo, se lahko dopolni do odpiranja ponudb.

Zaradi omejitev, ki izhajajo iz Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti, ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane.

Prodajalec si pridržuje pravico do pogajanj s ponu-
dniki, ki bodo oddali ponudbo.

Če bo več ponudnikov za isti nepremičninski sklop 
podalo najugodnejšo ponudbo v enaki višini, se te po-
nudnike pozove k oddaji nove ponudbe. Postopek z od-

dajo novih ponudb se izvede v roku zavezanosti za že 
dane ponudbe, drugače javno zbiranje ponudb v tem 
delu ni uspešno.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo 
in predložitvijo ponudbe.

Vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva 
nepremičnin bremenijo kupca. Kupec plača davek na 
promet nepremičnin ter nosi vse druge stroške v zvezi 
s prodajo in prenosom lastništva (npr. notarske stroške, 
stroške zemljiško knjižnega vpisa itd.).

Kupnina se plača v roku 15 dni od izdaje računa na 
transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije, št. 0110 0603 0274 014, odprt pri Banki 
Slovenije.

Položena varščina se všteje v kupnino.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bi-

stvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši 
ponudnik v navedenem roku ne plača celotne kupnine, 
je pogodba razvezana po samem zakonu in prodajalec 
lahko zadrži njegovo varščino, razen če prodajalec po 
preteku roka nemudoma obvesti kupca, da zahteva iz-
polnitev obveznosti plačila celotne kupnine.
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Če prodajalec v skladu s predhodnim odstavkom 
zahteva izpolnitev obveznosti plačila celotne kupnine 
po preteku roka, pa je kupec ne izpolni niti v primernem 
dodatnem roku, lahko prodajalec s pisno izjavo odstopi 
od pogodbe in zadrži položeno varščino, razen če bo 
neizpolnjen ostal le neznaten del kupnine.

Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. Vse do skle-
nitve pogodbe lahko pooblaščena oseba prodajalca s so-
glasjem predstojnika postopek kadarkoli ustavi. V tem 
primeru se ponudnikom povrnejo stroški v položene var-
ščine.

Pogodba se z najugodnejšim ponudnikom sklene 
v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika 
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.

Ponudnikom, ki v postopku javnega zbiranja po-
nudb niso izbrani, se varščina vrne brez obresti v roku 
8 dni od dneva odpiranja prispelih ponudb.

Če najugodnejši ponudnik v navedenem roku ne 
sklene pogodbe, prodajalec zadrži njegovo varščino.

Prodajalec kupcu izroči ustrezno overjeno zemljiško-
knjižno dovolilo ter mu izroči prodan nepremičninski sklop 
v posest po prejemu celotne kupnine in plačilu vseh stro-
škov, v zvezi s prodajo in prenosom lastništva nepremič-
nine, katere je zavezan plačati kupec.

V skladu s hrvaškimi predpisi morajo biti v listinah, 
ki so podlaga za vknjižbo v zemljiško knjigo, vse stranke 
postopka označene z OIB (''osobni identifikacijski broj''). 
V ta namen mora bodoči kupec nepremičnine na Hrva-
škem pravočasno poskrbeti za dodelitev OIB s strani 
pristojnega hrvaškega organa.

4. Pogoji za udeležbo in vsebina ponudbe
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, 

ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varšči-
ne v višini 5 % od izhodiščne cene nepremičninskega 
sklopa na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, št. 0110 0603 0274 014, odprt pri 
Banki Slovenije, sklic SI00 1000, z navedbo »varščina 
za »naziv nepremičnine««.

Ponudnik mora predložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o ponudni-

ku (Obrazec 1);
– izpolnjen in podpisan obrazec Ponudba (Obra-

zec 2);
– izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o sposobno-

sti in sprejemanju pogojev (Obrazec 3);
– potrdilo o plačani varščini v višini 5 % od izho-

diščne cene;
– če podpisnik zgoraj navedenih obrazcev ni oseba, 

katerega pravica zastopanja ponudnika v predmetnem 
postopku je razvidna iz javno dostopnih registrov, tudi 
pooblastilo za zastopanje ponudnika v predmetnem po-
stopku.

5. Prevzem dokumentacije javnega zbiranja po-
nudb s prilogami

Zainteresirani ponudnik lahko brezplačno pridobi 
zgoraj navedeno dokumentacijo do izteka roka za odda-
jo ponudb v poslovnem času prodajalca, in sicer:

– osebno v tiskani obliki na naslovu sedeža pro-
dajalca: Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljub ljana, glavna 
pisarna (soba 51 v pritličju) ali

– po elektronski pošti v e-obliki tako, da to sporoči 
prodajalcu na e-naslov: jurij.ahacic@zzzs.si in v vednost 
vojko.breznik@zzzs.si.

6. Postopek in rok za oddajo ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na na-

slov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mikloši-
čeva cesta 24, 1000 Ljub ljana, do 12. 12. 2017 do 10. ure.

Ponudnik lahko predloži ponudbo:
– po pošti na naslov prodajalca: Zavod za zdra-

vstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 
1000 Ljub ljana, ali

– osebno na naslovu prodajalca, glavna pisarna, 
pritličje, soba 51.

Ponudnik mora predložiti ponudbo v zaprti ovojnici, 
na kateri mora biti navedeno:

– naziv in naslov prodajalca,
– oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepre-

mičnin ZZZS 2017«,
– naziv oziroma ime in naslov ponudnika.
7. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 12. 12. 2017, ob 11. uri, 

na sedežu prodajalca: Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljub ljana, 
sejna soba 406 (mansarda).

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred za-
četkom javnega odpiranja ponudb prodajalcu izročiti 
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, 
podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. 
Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ka-
terih pravica zastopanja ponudnika je razvidna iz javno 
dostopnih registrov.

8. Ogled prostorov in kontaktne osebe: ogledi in 
pridobitev vseh natančnih podatkov o posameznih ne-
premičninskih sklopih, ki so predmet objave, je možen le 
po predhodni najavi po telefonu ali elektronski pošti kon-
taktni osebi prodajalca za posamezni sklop. Kontaktne 
osebe za ogled so navedene v prilogi.

9. Veljavnost ponudb: ponudba mora ponudnika 
zavezovati najmanj do vključno 1. 3. 2018.

10. Odgovorna in kontaktna oseba za izvedbo 
postopka: vsa dodatna pojasnila in ostale informaci-
je v zvezi s prodajo nepremičnin daje: Jure Ahačič, 
01/30-77-503, 041/722-608, jurij.ahacic@zzzs.si (in 
v vednost vojko.breznik@zzzs.si).

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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Priloga: Kontaktne osebe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za ogled nepremičnin
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Št. 478-37/2015 Ob-3469/17

Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec, ob-
javlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 
– ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in Načrtom razpo-
laganja z nepremičnim premoženjem Občine Logatec za 
leto 2017, ki je priloga Odloka o proračunu Občine Loga-
tec za leto 2017 (Logaške novice, št. 12/16)

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Obči-
na Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec, matična števil-
ka: 5874661000, davčna številka: SI55512844.

2. Predmet prodaje so nezazidana komunalno 
opremljena stavbna zemljišča namenjena poslovni 
gradnji v IOC Logatec:

– parc. št. 375/53 v izmeri približno 3000 m2,
– parc. št. 375/487 v izmeri približno 3500 m2, obe 

k.o. 2017 – Dol. Logatec.
Zemljišča se prodajajo neporavnana, s komunalno 

opremo, ki vključuje: kanalizacijo, vodo, javno razsve-
tljavo, elektriko 3 x 35 A in asfaltno cesto. Predmetni 
zemljišči se nahajata pod daljnovodom, zato je zazidljivo 
z omejitvami – varovalni pasovi. Parceli je možno deliti 
in se prodajati po delih – velikost zemljišča bo določena 
na podlagi želje ponudnikov.

Izklicna cena za komunalno opremljeno neporav-
nano zemljišče je 30,00 EUR za m2 oziroma 36,60 EUR 
za m2 z vključenim 22 % DDV.

3. Pogoji prodaje:
a) nakup po načelu »videno-kupljeno«, kasnejših 

reklamacij ne bomo upoštevali;
b) posamezne nepremičnine bodo prodane najbolj-

šemu ponudniku;
c) izbrani ponudnik bo sklenil prodajno pogodbo 

najkasneje v petnajstih dneh po končani izbiri naju-
godnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo 
štelo, da je od nakupa odstopil in ima prodajalka pravico 
zadržati vplačano varščino;

d) po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepre-
mičnine izročila original overjena pogodba, da bo lahko 
vpisal lastninsko pravico nad kupljeno nepremičnino 
v zemljiško knjigo;

e) rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu pogodbe 
ali obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na prvi 
poziv;

f) plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je 
bistvena sestavina pogodbe;

g) kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati 
še strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in 
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.

4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb:

a) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične ose-
be, ki plačajo varščino v višini 10 % od izklicne cene na 
podračun št. 01264 – 0100001228, odprt pri Upravi za 
javna plačila Republike Slovenije. Najboljšemu ponudni-
ku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim 
ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 
30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika;

b) zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– ime, priimek oziroma firmo kupca, točen naslov 

oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno 
številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov 
banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na 
katero se ponudba nanaša;

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine;

– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (za 
fizično osebo);

– izpisek iz sodnega oziroma drugega registra za 
pravno osebo, ki ne sme biti starejši od treh mesecev 
(za pravno osebo);

– izjavo o sprejemu pogojev javne ponudbe;
– dokazilo o plačani varščini;
c) ponudniki morajo popolno ponudbo oddati ali 

poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do vključ-
no 7. 12. 2017 do 10. ure na naslov: Občina Logatec, 
Tržaška cesta 50A, Logatec, s pripisom »Javni razpis 
nepremičnine – ne odpiraj!«.

5. Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem 
uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec ali 
na tel. 01/75-90-618.

6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
a) javno odpiranje ponudb bo 7. 12. 2017 ob 11. uri, 

v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec;
b) v primeru, da bo prispelo več najugodnejših 

ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili 
enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni pozvala 
k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja;

c) ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni 
po preteku roka za javno zbiranje ponudb;

d) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan 
oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko 
ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve prav-
nega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.

Občina Logatec
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Št. 2153-2/2012/24(1324-03) Ob-3467/17

V register političnih strank se pri politični stran-
ki Piratski stranki Slovenije, s skrajšanim imenom 
Pirati in s sedežem v Ljub ljani, Majaronova ulica 6 
ter z matično številko 4047672000, vpiše sprememba 
zastopnika stranke.

Kot novi zastopnik stranke se vpiše Rok Andrée, roj. 
14. 10. 1989, državljan Republike Slovenije, s stalnim 
prebivališčem: Majaronova ulica 6, Ljub ljana.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 101-2/2017/5 Ob-3292/17

Statut Sindikata KAM-BUS, družbe za prevoz 
potnikov, turizem in vzdrževanje vozil, d.o.o. – SKU-
PINA ALPETOUR Potovalna agencija, s sedežem Pe-
rovo 30, 1241 Kamnik, hrani Upravna enota Kamnik. 
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zap. 
št. 56 z dne 16. 10. 2017.

Št. 101-2/2017-3 Ob-3396/17

Upravna enota Trebnje z dnem izdaje te odločbe 
sprejme v hrambo pravila sindikata, vpisana v eviden-
co statutov sindikatov dne 6. 11. 2017 pod zap. št. 87 
z nazivom Osnovna organizacija sindikata Zavoda za 
prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni (kratica OOS 
ZPKZ Dob pri Mirni), s sedežem na naslovu Slovenska 
vas 14, 8233 Mirna.

Evidence sindikatov
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Št. 38221-24/2017/5 Ob-3483/17

Javni poziv
za pridobitev mnenja zainteresirane javnosti glede 
dodelitve štirimestne številke skrajšanega izbiranja

Na podlagi 65. člena in ob smiselni uporabi 36. čle-
na Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, 
št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 
40/17, v nadaljevanju ZEKom-1), Agencija za pošto in 
elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadalj-
njem besedilu: Agencija) objavlja, da je prejela vlogo za 
dodelitev štirimestne številke skrajšanega izbiranja in na-
merava izdati odločbo o dodelitvi take številke.

Številke skrajšanega izbiranja 19P(Q(R)), kjer je 
P = {5, 7, 9}, Q = {0,…,9}, R = {0,…,9} ter P = {8}, 
Q = {7}, R = {0,…,9} so namenjene dostopu do poseb-
nih storitev/služb javnega pomena, ki jih na področju 
celotne države opravljajo operaterji ter druge fizične ali 
pravne osebe opredeljene v prvem odstavku 66. člena 
ZEKom-1 (kot npr.: storitve medicinsko/socialne pomo-
či, pomoč na cesti, pomoč invalidom/tujcem, informaci-
je/pomoč o javnem prometu in transportu, javljanje okvar 
v zvezi z javno koristnimi službami (plin, elektrika, voda) 
točna ura, vremenska poročila …) in so lahko štiri- ali 
petmestne.

Ker gre za redek številski vir in bi interes za navede-
ne proste številke lahko presegel njihovo razpoložljivost 
in zato ne bi bila mogoča njihova učinkovita uporaba, 
agencija objavlja javni poziv za pridobitev mnenj zainte-

Objave po Zakonu  
o elektronskih komunikacijah

resirane javnosti, ki bi želela pridobiti take številke pod 
enakimi pogoji.

Agencija želi predvsem ugotoviti število interesen-
tov za pridobitev odločbe o dodelitvi štirimestne številke 
skrajšanega izbiranja pod enakimi pogoji, zato poziva 
zainteresirano javnost, da poda svoje morebitne vloge 
ter predloge o višini plačila za uporabo dodeljenih pred-
pon v primeru javnega razpisa. Rok za podajo mnenj je 
45 dni od dneva objave tega poziva.

Če Agencija na podlagi odziva zainteresirane jav-
nosti ugotovi, da je mogoče štirimestne številke skraj-
šanega izbiranja dodeliti vsem interesentom na pod-
lagi splošnega upravnega postopka ob izpolnjevanju 
pogojev določenih z zakonom in na njegovi podlagi 
izdanih predpisov, izda odločbe o dodelitvi številk, ki 
so predmet te objave.

Če pa agencija na podlagi odziva zainteresirane 
javnosti ugotovi, da razpoložljive štirimestne številke 
skrajšanega izbiranja ne bodo dostopne vsem intere-
sentom, mora pred izdajo odločb o dodelitvi razpoložlji-
vih štirimestnih številk skrajšanega izbiranja izvesti javni 
razpis za dodelitev teh številk.

Glede na navedeno agencija vabi zainteresirano 
javnost, da v petinštiridesetih dneh od te objave poda 
svoje mnenje v zvezi z navedenimi štirimestnimi števil-
kami skrajšanega izbiranja in hkrati jasno izrazi ali so 
resno zainteresirani za pridobitev le-teh.

Agencija za pošto in elektronske komunikacije  
Republike Slovenije



Stran 2836 / Št. 66 / 24. 11. 2017 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Izvršbe

3033 VL 45983/2016 Os-3412/17

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 45983/2016 z dne 9. 5. 2016, je 
bil dne 24. 6. 2016 v korist upnika Metalka stanovanj-
ske storitve Podjetje za stanovanjske storitve in promet 
z nepremičninami, d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljub ljana, 
opravljen rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško 
knjigo: dvoinpolsobno stanovanje v bloku C-12, v sose-
ski S-3 Vič, v I. nadstropju, na pogodbi označeno s št. 8, 
po etažnem načrtu v III. etaži, št. stanovanja 3, uporab-
na površina 64,00 m2 (v lasti dolžnice do 1/8).

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Ljub ljani

dne 6. 11. 2017

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

1913 I 1968/2017 Os-3215/17

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživnin-
ski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, 
davčna št. 86279670, Dunajska cesta 21, Ljub ljana, 
proti dolžnici Poloni Gabrijelčič, EMŠO 1305977505339, 
Smolnik 24, Polhov Gradec, zaradi izterjave preživnine, 
sklenilo:

Dolžnici se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi 
začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi mag. Marija Re-
mic, Podmilščakova ulica 11, 1000 Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do 
takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 6. 10. 2017

1913 Z 402/2017 Os-3283/17

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnice Francke Biščak Mlakar, roj. 2. 11. 1964, Vrh 14, 
Višnja Gora, zoper dolžnika Mirka Biščak, roj. 3. 5. 1963, 
zaradi izterjave 0,00 EUR s pp, sklenilo:

Dolžniku se postavi začasna zastopnica, odvetnica 
mag. Polona Rizman, Ljub ljanska 4j, 1214 Kamnik.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do 
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 12. 10. 2017

Objave sodišč

1913 Z 369/2017 Os-3327/17

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnika Republika Slovenija (Ministrstvo za finance, Fi-
nančna uprava RS, Finančni urad Koper), Ferrarska 
ulica 30, Ljub ljana – dostava, ki ga zastopa Državno 
pravobranilstvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, 
Ljub ljana, zoper dolžnika Miloša Mišljenović, EMŠO 
2310967500417, Ulica Ferda Bidovca 1, Izola – Isola, 
zaradi izterjave 5.380,36 EUR s pp, sklenilo:

Dolžniku se postavi začasna zastopnica Nastja 
Rovšek Srše, Odvetniška pisarna Kanalec, Dren, Srše, 
Štefanova 5, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do 
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 19. 10. 2017

1913 Z 369/2017 Os-3350/17

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnika Republika Slovenija (Ministrstvo za finance, 
Finančna uprava RS, Finančni urad Koper), Ferrar-
ska ulica 30, Ljub ljana - dostava, ki ga zastopa Dr-
žavno pravobranilstvo Republike Slovenije, Šubičeva 
ulica 2, Ljub ljana, proti dolžniku Milošu Mišljenović, 
EMŠO 2310967500417, Ulica Ferda Bidovca 1, Izola - 
Isola, ki ga zastopa zak. zast. zač. zast. Nastja Rovšek 
Srše, Štefanova 5, Ljub ljana - dostava, zaradi izterjave 
5.380,36 EUR, sklenilo:

Odvetnico Nastjo Rovšek Srše se razreši začasne-
ga zastopanja dolžnika v predmetni zadevi.

Dolžniku se postavi začasni zastopnik Gregor Si-
mončič, Trdinova 8, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do ta-
krat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 25. 10. 2017

VL 94803/2017 Os-3400/17

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Jav-
no podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna 
cesta 90, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast. Krištof 
Mlakar, proti dolžniku Kujtime Uka, Ulica Marje Bor-
štnikove 8, Ljub ljana, ki ga zastopa zač. zast. Dolinar 
Sonja – odvetnica, Tavčarjeva ulica 3, Ljub ljana, zaradi 
izterjave 91,41 EUR, sklenilo:

Dolžniku Kujtime Uka, Ulica Marje Borštniko-
ve 8, Ljub ljana, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Dolinar Sonja – 
odvetnica, Tavčarjeva ulica 3, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
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pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 3. 11. 2017

VL 75100/2017 Os-3415/17

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slo-
venija, telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska 
cesta 134b, Ljub ljana, ki ga zastopa zk. zast. po odv. 
Alenka Čeh Gerečnik, P.P. 1234, Maribor, proti dolžniku 
Maher Amaimi, Zaloška cesta 69, Ljub ljana, ki ga zasto-
pa Mišo Draškovič – odvetnik, Puharjeva ulica 3, Ljub-
ljana, zaradi izterjave 1.173,67 EUR, sklenilo:

Dolžniku Maher Amaimi, Zaloška cesta 69, Ljub-
ljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Draškovič 
Mišo, Puharjeva ulica 3, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 7. 11. 2017

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 45/2017 Os-3219/17

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski 
postopek po dne 20. 1. 2017 umrli Frančiški Volk, roj. 
Likar, hčerki Alberta, roj. 30. 3. 1927, upokojenki iz Sto-
maža 54, 5263 Dobravlje.

Ker se ne ve, ali je kaj zapustničinih sorodnikov, 
ki bi utegnili priti v poštev kot zakoniti dediči po njej 
v III. dednem redu, sodišče poziva vse, ki mislijo, da 
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo naslovne-
mu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica 
v Uradnem listu RS in na oglasni deski tega sodišča.

Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo za-
puščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Za-
kona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 6. 10. 2017

D 348/2016 Os-3231/17

Pri Okrajnem sodišču v Domžalah teče zapuščin-
ski postopek po pokojni Nataši Novosel, rojena 22. 4. 
1954, državljanka Hrvaške, poročena, umrla 2. 9. 2016, 
nazadnje stanujoča Hegedušićeva 2, Zagreb (v zemljiški 
knjigi tudi na naslovu Rebar, 1430, Zagreb, Hrvaška).

Pozivajo se neznani dediči po pokojni Nataši No-
vosel, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču kot dediči 
v roku enega leta po objavi tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo, na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 10. 2017

D 178/2014 Os-3385/17

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Pongračič Dušanu, sinu Alojza, roj. 6. 10. 1953, 
strugarju, državljanu RS, nazadnje stanujočemu Grčar-
ske Ravne 7, Dolenja vas, umrlemu 29. 4. 2014, ravno 
tam.

Tekom zapuščinskega postopka so se vsi dediči 
tako imenovanega prvega, drugega in sodišču znani 
dediči tretjega dednega reda dediščini po zap. odpo-
vedali, ker pa sodišče ni uspelo ugotoviti vseh dedičev 
tako imenovanega tretjega dednega reda, ki bi prišli 
v poštev za dedovanje po njem, je izdalo oklic neznanim 
dedičem D 178/2014-99, z dne 4. 10. 2016, pri čemer se 
v oklicnem roku enega leta, na izdani oklic, ni nihče javil.

Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva 
morebitne upnike zapustnika, da lahko v roku 6 mese-
cev od objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez 
dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez de-
dičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o de-
dovanju.

Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in 
zapustnikovih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri 
tukajšnjem sodišču.

V primeru, če noben upnik ne bo pravočasno vložil 
zahteve za prenos zapustnikove zapuščine v stečajno 
maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev 
prešla na Republiko Slovenije, pri čemer slednja za za-
pustnikove dolgove ne bo odgovarjala.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 26. 10. 2017

D 445/2015 Os-3403/17

Zapuščinska zadeva; po pok. Mateju Mettonu, roj. 
dne 25. 2. 1877, nazadnje stanujočem na Škofijah, 
Spodnje Škofije 18, ki je bil razglašen za mrtvega s skle-
pom Okrajnega sodišča v Kopru opr. št. N 48/2013 z dne 
28. 1. 2015 in z določenim datumom smrti 12. 9. 1885.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko 
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zah-
teve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja 
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za za-
pustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo 
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o za-
pustnikovih 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 do-
ločbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 3. 11. 2017

III D 259/2017 Os-3228/17

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapu-
ščinski postopek po pok. Marjeti Ruži Požun, rojeni dne 
31. 1. 1934, umrli dne 2. 1. 2017, nazadnje stanujoči na 
naslovu Nove Fužine 40, Ljub ljana, državljanki Repu-
blike Slovenije.

Zapustnica oporoke ni napravila. Ob smrti je bila 
razvezana in potomcev ni zapustila, njena starša sta že 
pokojna, umrla sta pred zapustnico.

Ker sodišče z več podatki ne razpolaga, na podlagi 
206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da 
imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se pri-
glasijo naslovnemu sodišču v enem letu od objave tega 
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski po-
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stopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo 
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 9. 10. 2017

D 159/2017 Os-3250/17

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po 
dne 3. 2. 2017 umrlem Užmah Alojziju, nazadnje sta-
nujočem Alpska cesta 54, Lesce. Dediči po njem niso 
znani. Zato se jih poziva, da lahko v roku enega leta 
od objave tega oklica neznanim dedičem uveljavljajo 
dedno pravico, sicer bo odločeno na podlagi podatkov 
v spisu.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 15. 9. 2017

Oklici pogrešanih

N 16/2017 Os-3167/17

Pri tukajšnjem sodišču teče nepravdni postopek za 
proglasitev pogrešane Mikulič, tudi Mikolič Antonije, roj. 
12. 6. 1879 v Travniku, Loški Potok, ki je bila hčerka Mi-
kulič Marianne in Mikulič Johanna, za mrtvo.

Pogrešana se poziva, da se oglasi sodišču, prav 
tako pa se poziva tudi vse, ki kaj vedo o njenem življe-
nju, da to sporočijo sodišču. Rok za oboje je tri mesece 
od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče 
pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 15. 9. 2017

N 17/2017 Os-3168/17

Pri tukajšnjem sodišču teče nepravdni postopek za 
proglasitev pogrešanega Mikulič, tudi Mikolič Matthäu-
sa, roj. 14. 9. 1863 v Malem Logu, Loški Potok, sina 
Mikulič Agnes in Mikulič Johanna, za mrtvega.

Pogrešani se poziva, da se oglasi sodišču, prav 
tako pa se poziva tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življe-
nju, da to sporočijo sodišču. Rok za oboje je tri mesece 
od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče 
pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 15. 9. 2017

N 46/2017 Os-3253/17

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku neprav-
dni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo 
zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek 
v Kopru in nasprotne udeleženke Katarine Grdevič, ro-
jena Benčič, rojena leta 1846, po podatkih zemljiške 
knjige stanujoča na naslovu Skadanščina 14, 6242 Ma-
terija, sedaj neznanega bivališča, zaradi razglasitve 
nasprotne udeleženke za mrtvo.

Po navedbah predlagatelja naj bi bila pogrešana 
Katarina Grdevič že prav gotovo mrtva, čeprav njena 
smrti ni nikjer uradno zaznamovana, saj je od njenega 
rojstva minilo že več kot 170 let.

Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi karkoli vedeli 
o pogrešani in njenem življenju, naj to sporočijo Okraj-
nemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave 
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka 
pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 4. 10. 2017
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Zavarovalne police preklicujejo

GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ul. 39, 
2000 Maribor, kot izdajatelj, naslednje dokumente, in 
sicer: police za sklenitev GRAWE avtomobilskega za-
varovanja: št. 8644633, 8603967, 8603967, 8616970, 
8557010 in 8595964. Ob-3472/17

Spričevala preklicujejo

Kač Franc, Šalka vas 27, Kočevje, diplomo št. 406-
B/10, izdajatelj Univerza v Ljub ljani, Ekonomska fakul-
teta, leto izdaje 2010. gne-338767

Nipič Aljoša, Brilejeva ulica 1, Ljub ljana, diplomo 
izdala Fakulteta za šport. gnu-338751

Rebernik Jasmina, Pod gonjami 99, Prevalje, diplo-
mo št. G/1168, izdano na ime Jasmina Forstner, izda-
jatelj Univerza v Mariboru, leto izdaje 1985. gnj-338737

Drugo preklicujejo

AVTOPREVOZNIŠTVO MAJER IVAN S.P., Ulica he-
roja Lacka 60, Lenart v Slov.goricah, potrdilo za voznika, 
št. 012095/AČ31-2-3153/2014, izdano na ime Rakić Sla-
viša, veljavnost od 21. 7. 2014 do 12. 9. 2015, izdajatelj 
OZS. gnx-338748

AVTOPREVOZNIŠTVO MAJER IVAN S.P., Ulica 
heroja Lacka 60, Lenart v Slov.goricah, izvod licence, 
št. 012095/003, za vozilo DAF, reg. št. MB UK-184, veljav-
nost do 30. 12. 2017. gnw-338749

AVTOPREVOZNIŠTVO MAJER IVAN S.P., Ulica 
heroja Lacka 60, Lenart v Slov.goricah, izvod licence, 
št. 012095/005, za vozilo MAN, reg. št. MB NP-403, ve-
ljavnost do 30. 12. 2017. gnv-338750

AVTOPREVOZNIŠTVO, STANKO FERME S.P., Li-
movce 7, Trojane, izvod licence, št. 012200/001, za vo-
zilo DAF, reg. št. CE R8 585, veljavnost do 31. 1. 2018. 
gng-338765

Begović Mirsad, ŠCC, Pot na Lavo 22, za Keše, 
Celje, certifikat NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, 
št. IZO-08/4186, izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 
2008. gnj-338762

Berlot Benjamin, Kozaršče 30, Tolmin, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500034264001, izdal Cetis Celje 
d.d. gnn-338758

Bravec Žiga, Novi dom 41, Trbovlje, certifikata za NPK 
varnostnik/varnostnica, št. C320, izdan 16. 7. 2009, izdala 
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja. 
gnd-338743

CARGOPROM d.o.o., Letališka cesta 32J, Ljub ljana, 
izvod licence, št. GE007376/07171/00, za vozilo reg. št. LJ 
350-HH, veljavnost do 20. 4. 2020. gnh-338739

CARGOPROM d.o.o., Letališka cesta 32J, Ljub ljana, 
izvod licence, št. GE007376/07171/00, za vozilo reg. št. LJ 
995-JJ, veljavnost do 20. 4. 2020. gng-338740

FRANC TRUPAJ S.P., Virštanj 10B, Podčetrtek, po-
trdilo za voznika, št. O5004192, izdano na ime Kišmiška 

Preklici

Zoltan, veljavnost od 3. 9. 2013 do 29. 3. 2015, izdajatelj 
Obrtna zbornica Slovenije. gnl-338760

FRANC TRUPAJ S.P., Virštanj 10B, Podčetrtek, po-
trdilo za voznika, št. O5002068, izdano na ime Lazarević 
Goran, veljavnost od 24. 10. 2012 do 26. 9. 2014, izdajatelj 
Obrtna zbornica Slovenije. gnk-338761

Gaberc Ingrid, Jurčičeva ul. 3, Koper – Capodistria, 
izkaznico nepremičninskega posrednika, izdajatelj Mini-
strstvo za okolje in prostor. gnz-338746

GOYA-CO. d.o.o., Brnčičeva ulica 47A, Ljub-
ljana-Črnuče, osnovno licenco, št. GE000431/03582. 
gnr-338754

Hodžić Dževad, Celovška c. 143, Ljub ljana, spričevalo 
o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za prevoze 
v cestnem prometu, št. 802663, izdajatelj Ministrstvo za 
infrastrukturo, leto izdaje 2013. gnm-338763

IZLETNIK CELJE d.o.o., Aškerčeva ulica 20, Celje, iz-
vod licence, št. GE008736/00223/265, za vozilo Mercedes 
Benz 906.657, reg. št. SG UR-615, veljavnost do 13. 4. 
2022. gnh-338764

JOVIČIĆ MIRKO s.p., Čopova ulica 1, Žalec, potrdilo 
za voznika, št. 012242/AD72-2-3081/2015, izdano na ime 
Jovičić Slobodan, veljavnost od 17. 8. 2015 do 24. 1. 2018, 
izdajatelj OZS. gnq-338755

KVEDER d.o.o., ZADOBROVA 135, Škofja vas, di-
gitalno tahografsko kartico, št. 1070500037245000, izdal 
Cetis Celje d.d., na ime Robert Šolinc. gny-338747

LJUŠTINA d.o.o., Šmarska cesta 5D, Koper – Ca-
podistria, dovolilnici, oznaka 807/11, Makedonika – tretje 
države, od 0003221 do 0003222. gnc-338744

MATJAŽ FARKAŠ S.P., Dobrna 3D, Dobrna, izvod 
licence, št. 011677/002, za vozilo MAN, reg. št. CE NT 
615. gnm-338759

Selman Shehi, ŠCC, Pot na Lavo 22, Celje, certifikat 
NPK: Izvajalec zidanja in ometavanja, št. IZO-08/3005, 
izdajatelj Šolski center Celje, leto izdaje 2008. gnf-338766

SP-TRANS d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljub-
ljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500015475005, 
izdal Cetis Celje d.d., na ime Saša Pavlović. gns-338753

T.L.Sirk d.o.o., Cesta dveh cesarjev 393, Ljub ljana, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500045316000, izdal 
Cetis Celje d.d., na ime Husein Brčaninović. gnb-338745

TIJAN TRANSPORT d.o.o., Celovška cesta 69B, 
Ljub ljana, osnovno licenco, št. GE009120/07884, veljav-
nost do 13. 10. 2022. gnp-338756

TIJAN TRANSPORT d.o.o., Celovška cesta 69B, 
Ljub ljana, izvod licence, št. GE009120/07884/001, za vo-
zilo DAF, reg. št. LJ88DFT, veljavnost do 13. 10. 2022. 
gno-338757

TRANSMISION d.o.o., Ulica Rada Pušenjaka 31, Lju-
tomer, izvod licence, št. GE007978/04511/008, za vozilo 
Volvo FH/42TB-38-8, reg. št. CE NH-471, veljavnost do 
13. 4. 2021. gnf-338741

TRANSMISION d.o.o., Ulica Rada Pušenjaka 31, Lju-
tomer, izvod licence, št. GE007978/04511/009, za vozilo 
Volvo FH/42 TB-38-8, reg. št. CE NH-472, veljavnost do 
13. 4. 2021. gne-338742

ZAJEC ANDREJ d.o.o., Turnovše 18, Vrhnika, potr-
dilo za voznika, št. 012244/AĆD70-2-4864/2013, izdano 
na ime Nedić Željko, veljavnost do 9. 1. 2018. gnt-338752

Zelenko Ivan, Mladinska ulica 40, Šentilj v Slov. gori-
cah, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500018204001, 
izdal Cetis Celje d.d. gni-338738
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