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Javni razpisi

 Ob-2005/18

Sprememba
Javna agencija Republike Slovenije za spodbuja-

nje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in 
tehnologije, Verovškova 60, 1000 Ljubljana, objavlja 
spremembo Javnega razpisa za spodbujanje proce-
snih izboljšav podjetij v letu 2017–2018 (Procesne 
izboljšave 2017-2018) – »PRIZ 17-18«, objavljenega 
v Uradnem listu RS, št. 59/17 dne 27. 10. 2017, s spre-
membo, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 7/18 dne 
7. 2. 2018.

V Javnem razpisu za spodbujanje procesnih iz-
boljšav podjetij v letu 2017–2018 (Procesne izboljšave 
2017-2018) – »PRIZ 17-18« se v prvem odstavku in 
tabeli v 6. točki javnega razpisa »Okvirna višina sred-
stev, ki so na razpolago« spremenita višina in odstotek 
sredstev, tako da se besedilo po novem glasi:

»Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za 
izvedbo predmetnega javnega razpisa, znaša največ do 
4.175.724,00 EUR.

Proračunska postavka Kohezijska regija % Leto 2018
160063 – PN3.1. – Spodbujanje podjetništva-V-14-20-EU Vzhodna Slovenija 57,87 2.416.379,10
160065 – PN3.1. – Spodbujanje podjetništva-Z-14-20-EU Zahodna Slovenija 42,13 1.759.344,90
Skupaj 100 4.175.724,00

«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo ne-
spremenjena.

SPIRIT Slovenija, javna agencija

Št. 430-1876/2017/15(15131-20) Ob-1966/18

Obvestilo
Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za notra-

nje zadeve sta 2. 3. 2018 v Uradnem listu RS, št. 14, pod 
objavo Ob-1526/18, objavila Javni razpis za podelitev 
koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska pre-
nova določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve 
in Ministrstva za infrastrukturo«, št. 430-1876/2017.

Obveščamo vas, da je skladno s točko 2.7 Splo-
šnih informacij o javnem razpisu razpisne dokumentaci-
je predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni raz-
pis na internetnem naslovu Ministrstva za notranje zade-
ve: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu“, 
levi meni “Javni razpisi“, objavil dokument “Dodatno 
pojasnilo v zvezi s pripravo prijave, z dne 5. 4. 2018“.

Ministrstvo za notranje zadeve  
Ministrstvo za infrastrukturo
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Št. 303-1/2018/16 Ob-1986/18

Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 
o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skla-
du, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja 
in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razvelja-
vitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 
20. decembra 2013, str. 320), Uredbe (EU) št. 1304/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 
2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi 
Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 
20. december 2013, str. 470), Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. oktober 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. oktober 
2012, str. 1), 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, 90/14 in 51/16), Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – ura-
dno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16), Proračuna Re-
publike Slovenije za leto 2016 (DP2016) (Uradni list RS, 
št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 
(DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postop-
kih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), 
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike 
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 
za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, 
št. 29/15 in 36/16), Partnerskega sporazuma med Slove-
nijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 
2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. oktober 2014, Opera-
tivnega programa za izvajanje Evropske kohezijske poli-
tike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, 
z dne 11. december 2014, Zakona o zdravstveni de-
javnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 
– ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13), Pravilnika za izvajanje 
preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni 
(Uradni list RS, št. 19/98, 47/98, 26/00, 67/01, 33/02, 
37/03, 117/04, 31/05, 83/07, 22/09 in 17/15) in odločitve 
Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori 
javnemu razpisu, št. 9-1/3/MZ/0, z dne 11. januar 2017, 
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 
1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za izbor operacij »Izvedba pilotnih projektov,  

ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega 
zakona o dolgotrajni oskrbi«

Javni razpis za izbor operacij »Izvedba pilotnih 
projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistem-
skega zakona o dolgotrajni oskrbi« (v nadaljnjem be-
sedilu: JR) delno financira Evropska unija, in sicer iz 
Evropskega socialnega sklada (v nadaljnjem besedi-
lu: ESS). Javni razpis se bo izvajal v okviru Opera-
tivnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: 

OP 2014–2020), prednostne osi: 9. »Socialna vključe-
nost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne 
naložbe: 9.2 »Izboljšanje dostopa do cenovno ugo-
dnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno 
z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega inte-
resa«, specifičnega cilja: 9.2.1: »Pilotno preizkušeni pri-
stopi za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe«. 
Javni razpis se bo izvajal kot instrument za izbor opera-
cij. Operacijo v okviru tega javnega razpisa predstavljajo 
projekti izbranih prijaviteljev.

1. Posredniški organ in izvajalec razpisa: ime ozi-
roma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje 
sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, 
Štefanova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet JR je sofinanciranje treh pilotnih projektov, 

ki bodo testirali nove integrirane rešitve na področju dol-
gotrajne oskrbe za osebe starejše od 18 let, ki so trajno 
odvisne od tuje pomoči.

Dolgotrajna oskrba (v nadaljnjem besedilu: DO) 
je področje, ki predstavlja sistem ukrepov, storitev in 
aktivnosti, namenjenih osebam, ki so zaradi posledic 
bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, po-
manjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v dalj-
šem časovnem obdobju, ki ni krajše od treh mesecev, 
odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih 
in podpornih dnevnih opravil.

Storitve DO vključujejo storitve osnovnih dnevnih 
opravil, storitve podpornih dnevnih opravil, vključno 
z novimi storitvami zdravstvene nege in storitvami za 
ohranjanje samostojnosti, ki so podrobneje definirane 
v prilogi št. 4.

JR upošteva ključne izzive na področju DO v Re-
publiki Sloveniji glede neenotnih postopkov ocenjevanja, 
razdrobljenosti storitev DO, nedostopnosti do določenih 
vrst storitev v domačem okolju, nezadostne podpore 
izvajalcem neformalne oskrbe, pomanjkljivega informi-
ranja, slabe koordinacije med zdravstvenim in socialnim 
varstvom ter odsotnosti storitev za spodbujanje samo-
stojnosti in aktivne vloge uporabnika v sistemu.

Uporabniki, ki so do pravic DO upravičeni v obsto-
ječem sistemu, bodo pravice oziroma storitve prejemali 
dalje skladno z veljavnimi predpisi. V okviru pilota se 
bo obstoječ sistem storitev nadgradil s sklopom no-
vih storitev. Slednje zajemajo tudi svetovanje uporabni-
kom, svojcem in izvajalcem neformalne oskrbe, vključno 
s svetovanjem za prilagoditev bivalnega okolja, psiho-
socialno podporo, rehabilitacijo za ohranjanje samo-
stojnosti ter informacijsko komunikacijske tehnologije (v 
nadaljnjem besedilu: IKT ali e-oskrbo) oziroma oskrbo 
na daljavo. Pomemben del pilota je tudi vzpostavitev in 
izboljšanje koordinacije med sistemi zdravstvenega var-
stva, dolgotrajne oskrbe in socialnega varstva.

V okviru pilota bo ministrstvo zagotovilo podporo, 
svetovanje, spremljanje in usposabljanje tako izvajalcev 
formalne, kakor neformalne oskrbe, strokovnih delavcev 
na vstopni točki in pri konzorcijskih partnerjih v social-
nem in zdravstvenem varstvu, ter druge zainteresirane 
strokovne javnosti.

Vodilni partner oziroma prijavitelj na JR je lahko 
izvajalec socialnovarstvenih storitev pomoči družini na 
domu ali izvajalec patronažnega varstva, ki je del javne 
mreže.

Kot uporabniki bodo v pilot lahko vstopali obstoječi 
uporabniki socialnovarstvenih storitev in tudi druge za-
interesirane osebe.

Obstoječi uporabniki socialnovarstvenih storitev bodo 
tako preko medijev javnega obveščanja kakor tudi s strani 
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izvajalcev socialnovarstvenih storitev in storitev patrona-
žnega varstva seznanjeni o možnosti sodelovanja v pilotu. 
Druga populacija v pilotnih okoljih bo o možnosti sodelo-
vanja v pilotu seznanjena preko Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), Za-
voda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: ZPIZ), centrov za socialno delo (v 
nadaljnjem besedilu: CSD), zdravstvenih domov (v nadalj-
njem besedilu: ZD), nevladnih organizacij (v nadaljnjem 
besedilu: NVO) in lokalnih ter spletnih medijev.

Aktivnosti se bodo izvajale s sredstvi ESS za sofi-
nanciranje operacij »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo 
podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dol-
gotrajni oskrbi«, s ciljem pilotno preizkusiti ključna orod-
ja, mehanizme in storitve za zagotavljanje kakovostne, 
varne in integrirane DO v skladu z izbiro uporabnika in 
njegovo aktivno udeležbo.

Vsebina v JR je skladna z dokumenti razvojnega 
načrtovanja, in sicer Resolucijo o nacionalnem planu 
zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za druž-
bo zdravja« (ReNPZV16–25), (Uradni list RS, št. 25/16 
z dne 6. april 2016) in Resolucijo o nacionalnem progra-
mu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (Uradni 
list RS, št. 39/13 z dne 6. maj 2013), Strategijo dolgožive 
družbe1 in Programom stabilnosti 2017 (Sklep Vlade RS, 
št. 41003-3/2017/3 z dne 26. april 2017).

vključujejo: vzpostavitev in delovanje enotne vstopne 
točke, usposabljanje strokovnega osebja in razvoj z IKT 
podprtih storitev in IKT podporne strukture. Eden izmed 
rezultatov JR bo torej vzpostavitev in delovanje enotne 
vstopne točke, ki bo kasneje, ko bo področje DO sistem-
sko urejeno, delovala tudi v sistemu DO, kar je skladno 
z navedbami OP 2014–2020.

Projekt bo potekal od podpisa pogodbe do predvi-
doma konca junija 2020.

3. Namen javnega razpisa
Namen JR je v treh pilotnih okoljih (urbano, ruralno, 

semi-ruralno2) v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v 
nadaljnjem besedilu: KRVS), s celostnim pristopom in 
definiranim modelom integrirane, koordinirane ter na 
posameznika usmerjene obravnave preizkusiti ključna 
orodja, mehanizme in storitve na področju integrirane 
DO.

1 UMAR, julij 2017.

V podporo reformi dolgotrajne oskrbe bodo pod-
prti naslednji ukrepi, namenjeni zlasti starejši popula-
ciji: Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod 
v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi, in 

2 Definirano po treh kriteriji:
– gostota prebivalstva
– teritorialna povezanost lokalnih enot (občin), ki ustrezajo kriterijem gostote prebivalstva
– minimalno število prebivalstva.
Odločili smo se za samo prvi kriterij, s tem damo možnost prijav manjšim občinam.

Ugotovitve pilota bodo predstavljale izhodišča za 
dokončno oblikovanje sistemskih rešitev na področju 
DO.

Urbano okolje je definirano po gostoti populacije, in 
sicer kot sklenjen niz občin, kjer je gostota prebivalstva 
v posamezni občini večja od 250 preb/km2.

Semi-ruralno okolje je definirano po gostoti popula-
cije kot sklenjen niz občin, kjer je gostota prebivalstva 
v posamezni občini večja od 100 preb/km2 in manjša od 
250 preb/km2.

Ruralno okolje je definirano po gostoti populacije 
kot sklenjen niz občin, kjer je gostota prebivalstva v po-
samezni občini manjša od 100 preb/km2.

Tabela 1: Porazdelitev izbranih prijaviteljev s partnerji, glede na velikost in gostoto populacije, ki jo pokrivajo

Kategorija urbanosti Gostota poseljenosti KVRS
Urbano območje (U) večja od 250 preb/km2 1
Semi-ruralno območje (SR) večja od 100 preb/km2 in manjša od 250 preb/km2 1
Ruralno območje (R) manjša od 100 preb/km2 1
SKUPAJ 3

Tabela 2: Porazdelitev občin KRVS v kategorije območij3 4

3 Povprečna gostota v Sloveniji: 101 preb/km2.
4 Opomba:* Občina Litija se skladno z navodilom organa upravljanja pri koriščenju sredstev evropske kohezijske politi-

ke v obdobju 2014–2020 umešča v Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija, čeprav je statistično uvrščena v Kohezijsko regijo 
Vzhodna Slovenija.

5 Podatki o gostoti so dostopni na http://www.stat.si/obcine/sl/2012

Statistične regije in občine v vzhodni Sloveniji
7 Jugovzhodna Slovenija 10 Notranjsko-kraška 4 Savinjska 1 Pomurska

G5 K G K G K G K
ČRNOMELJ 43 R BLOKE 21 R BISTRICA OB 

SOTLI
45 R APAČE 67 R

DOLENJSKE 
TOPLICE

31 R CERKNICA 47 R BRASLOVČE 99 R BELTINCI 134 SR

KOČEVJE 30 R ILIRSKA 
BISTRICA

29 R CELJE 513 U CANKOVA 62 R

KOSTEL 11 R LOŠKA DOLINA 23 R DOBJE 56 R ČRENŠOVCI 122 R
LOŠKI POTOK 15 R PIVKA 2 R DOBRNA 69 R DOBROVNIK 43 R
METLIKA 77 R POSTOJNA 58 R GORNJI 

GRAD
30 R GORNJA 

RADGONA
116 SR
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Statistične regije in občine v vzhodni Sloveniji
7 Jugovzhodna Slovenija 10 Notranjsko-kraška 4 Savinjska 1 Pomurska
MIRNA 82 R KOZJE 36 R GORNJI 

PETROVCI
32 R

MIRNA PEČ 59 R 2 Podravska LAŠKO 68 R GRAD 59 R
MOKRONOG - 
TREBELNO

41 R G K LJUBNO 34 R HODOŠ 21 R

NOVO MESTO 154 SR BENEDIKT 101 SR LUČE 14 R KOBILJE 31 R
OSILNICA 11 R CERKVENJAK 83 R MOZIRJE 77 R KRIŽEVCI 82 R
RIBNICA 61 R CIRKULANE 72 R NAZARJE 60 R KUZMA 69 R
SEMIČ 26 R DESTRNIK 76 R PODČETRTEK 55 R LENDAVA 89 R
SODRAŽICA 44 R DORNAVA 104 SR POLZELA 177 SR LJUTOMER 110 SR
STRAŽA 136 SR DUPLEK 168 SR PREBOLD 123 SR MORAVSKE 

TOPLICE
41 R

ŠENTJERNEJ 72 R GORIŠNICA 139 SR RADEČE 86 R MURSKA 
SOBOTA

298 U

ŠENTRUPERT 57 R HAJDINA 172 SR REČICA OB 
SAVINJI

77 R ODRANCI 239 SR

ŠKOCJAN 53 R HOČE - SLIVNICA 206 SR ROGAŠKA 
SLATINA

154 SR PUCONCI 57 R

ŠMARJEŠKE 
TOPLICE

94 R JURŠINCI 66 R ROGATEC 80 R RADENCI 153 SR

TREBNJE 74 R KIDRIČEVO 93 R SLOVENSKE 
KONJICE

148 SR RAZKRIŽJE 137 SR

ŽUŽEMBERK 28 R KUNGOTA 98 R SOLČAVA 5 R ROGAŠOVCI 80 R
LENART 131 SR ŠENTJUR 86 R SV. JURIJ OD 

ŠČAVNICI
56 R

3 Koroška LOVRENC NA 
POHORJU

37 R ŠMARJE PRI 
JELŠAH

95 R ŠALOVCI 26 R

G K MAJŠPERK 55 R ŠMARTNO OB 
PAKI

177 SR TIŠINA 107 SR

ČRNA NA 
KOROŠKEM

22 R MAKOLE 56 R ŠOŠTANJ 92 R TURNIŠČE 140 SR

DRAVOGRAD 86 R MARIBOR 752 U ŠTORE 153 SR VELIKA POLANA 79 R
MEŽICA 138 SR MARKOVCI 134 SR TABOR 47 R VERŽEJ 107 SR
MISLINJA 42 R MIKLAVŽ NA DR. 

POLJU
514 U VELENJE 394 U

MUTA 90 R OPLOTNICA 121 SR VITANJE 38 SR 6 Spodnjeposavska
PODVELKA 24 R ORMOŽ 89 R VOJNIK 113 SR G K
PREVALJE 118 SR PESNICA 99 R VRANSKO 50 R BREŽICE 91 R
RADLJE OB 
DRAVI

67 R PODLEHNIK 41 R ZREČE 96 R KOSTANJEVICA 
NA KRKI

41 R

RAVNE NA 
KOROŠKEM

182 SR POLJČANE 122 SR ŽALEC 184 SR KRŠKO 91 R

RIBNICA NA 
POHORJU

20 R PTUJ 353 U SEVNICA 64 R

SLOVENJ 
GRADEC

97 R RAČE - FRAM 137 SR

VUZENICA 54 R RUŠE 119 SR 5 Zasavska
SELNICA OB 
DRAVI

71 R G K

SLOVENSKA 
BISTRICA

97 R HRASTNIK 168 SR

SREDIŠČE OB 
DRAVI

65 R TRBOVLJE 292 U

STARŠE 121 SR ZAGORJE OB 
SAVI

116 SR

SVETA ANA 63 R LITIJA* 68 R
SV. TROJICA 
V SL. GORICAH

82 R

SV. ANDRAŽ 
V SL. GORICAH

66 R
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Statistične regije in občine v vzhodni Sloveniji
7 Jugovzhodna Slovenija 10 Notranjsko-kraška 4 Savinjska 1 Pomurska

SV. JURIJ 
V SL. GORICAH

68 R

SVETI TOMAŽ 55 R
ŠENTILJ 130 SR
TRNOVSKA VAS 59 R
VIDEM 71 R
ZAVRČ 89 R
ŽETALE 35 R

G = gostota (preb/km2); K = kategorija

Prijavitelj umesti svoje območje v kategorijo ur-
banosti iz tabele 1 oziroma 2, v kateri se šteje večina 
uporabnikov. Dodatni pogoj za posameznega prijavitelja 
je, da ima skupaj najmanj 20.000 prebivalcev. To lahko 
zagotovi, tudi na način, da se poveže z drugimi občinami 
iz KRVS (tabela 2) in na ta način zagotovi izpolnjevanje 
pogoja glede prebivalstva.

4. Cilji javnega razpisa
Ključni cilji javnega razpisa so:
1. testiranje orodja in postopkov za oceno upravi-

čenosti do DO (vloga, ocenjevalna lestvica, osebni in 
izvedbeni načrti, informiranje ciljne javnosti);

2. testiranje novih storitev in integrirane obravnave 
uporabnika v domačem okolju;

3. testiranje novih storitev in mehanizmov podpore 
izvajalcem neformalne oskrbe in formalne oskrbe za 
izvedbo kakovostne in varne obravnave;

4. testiranje koordinacijskih mehanizmov in vzpo-
stavitev učinkovite koordinacije med izvajalci socialnega 
in zdravstvenega varstva ter na novo vzpostavljenimi 
vstopnimi točkami s ciljem zagotavljanja integrirane sto-
ritve za uporabnika;

5. testiranje elektronskega dokumentiranja postop-
kov od ocene upravičenosti do beleženja izvajanja sto-
ritev.

5. Aktivnosti
Predvidene aktivnosti v pilotnem okolju vključujejo:
– oceno upravičenosti do DO z enotnim ocenje-

valnim orodjem6 in izdelavo osebnega ter izvedbenega 
načrta;

– izobraževanja izvajalcev DO (formalnih, neformal-
nih ter prostovoljcev) na področju zagotavljanja integri-
rane oskrbe, kakovostne in varne obravnave, psihosoci-
alne podpore, oskrbe oseb z različno telesno oviranostjo 
ali težavami v duševnem zdravju ter paliativne oskrbe;

– projektno vodenje.
Aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, 

so predstavljene v točkah od 5.1 do 5.4. Vsi prijavitelji 
in partnerji morajo izvesti vse predvidene aktivnosti.

Do financiranja na podlagi predmetnega javnega 
razpisa so upravičene aktivnosti projektov, ki so:

– neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi 
tega javnega razpisa in

– v skladu s predmetom in cilji javnega razpisa.
5.1. Ocena upravičenosti do DO z enotnim ocenjeval-

nim orodjem in izdelava osebnega ter izvedbenega načrta
Za zagotovitev ocenjevanja upravičenosti do DO 

z enotnim ocenjevalnim orodjem se vzpostavi v pilotnem 
okolju vstopno točko. Vstopna točka mora biti dostopna 
za osebe z različnimi oviranostmi.

Naloge vstopne točke vključujejo oceno upraviče-
nosti uporabnika, ki se izvaja v njegovem bivalnem 
okolju ali v bolnišnici.

Obstoječi uporabniki socialnovarstvenih storitev in 
novi uporabniki bodo na vstopni točki podali vlogo za 
uveljavljanje pravice do DO v pisni ali elektronski obliki.

Na podlagi vloge bodo dobili termin za obisk na 
domu. Obisk bo opravil strokovni delavec vstopne točke.

Cilj postopka ocenjevanja je:
a) vzpostavitev kontakta s potencialnim uporab-

nikom in njegovimi svojci oziroma za uporabnika po-
membnimi osebami;

b) informiranje in svetovanje o vrstah in možnih 
načinih uveljavljanja pravic po obstoječih predpisih na 
področju DO;

c) pridobitev podpisanega soglasja uporabnika za 
vključitev v pilotni projekt in za zbiranje in obdelavo 
osebnih podatkov;

d) ocenjevanje upravičenosti do DO z uporabo eno-
tnega ocenjevalnega orodja;

e) ocenjevanje upravičenosti do storitev in pripo-
močkov e-oskrbe na daljavo, vključno z oceno tveganja 
padcev;

f) izdelava osebnega načrta z aktivnim sodelova-
njem uporabnika in njegovih svojcev, upoštevajoč soci-
alno mrežo uporabnika in možnosti vključevanja prosto-
voljcev in drugih storitev v lokalni skupnosti;

g) informiranja in svetovanja o obstoječih storitvah 
v skupnosti za osebe, ki ne bodo dosegle vstopnega 
praga;

h) vzpostavitev kontakta s koordinatorjem DO pri 
izbranem izvajalcu formalne oskrbe.

6 Izbira ocenjevalnega orodja je bil predmet predpilo-
tnega projekta »Priprava podlag za izvedbo pilotnih pro-
jektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega 
zakona o dolgotrajni oskrbi«, katerega nosilec je bilo Mi-
nistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake mo-
žnosti (MDDSZ) in izvajalec Inštitut Republike Slovenije za 
socialno varstvo (IRSSV), ki je potekal od septembra 2016 
do junija 2017.

Izbrano je bilo nemško orodje NBA (Neues Begutach-
tungsinstrument), dostopno na: https://www.pflegebeguta-
chtung.de/fileadmin/dokumente/AA_Website_NBA/Beg-Ri-
chtlinie/17-07-17_BRi_Pflege.pdf, uporabljen na podlagi za-
kona Sozialgesetzbuch (SGB) - Elftes Buch (XI) - Soziale 
Pflegeversicherung (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai 
1994, BGBl. I S. 1014).

– izvajanje novih storitev DO na domu za ohranja-
nje samostojnosti, vključno z e-oskrbo ter integrirane 
obravnavne uporabnika;

– koordinacijo tima in koordinacijo med socialnim in 
zdravstvenim varstvom, na novo vzpostavljeno vstopno 
točko ter neformalnimi oskrbovalci, vključno z organizi-
ranimi prostovoljci;
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Druge predvidene aktivnosti na vstopni točki:
1. strokovne naloge:
a) informiranje in svetovanje potencialnim uporab-

nikom (zagotavljanje stalne prisotnosti najmanj enega 
strokovnega delavca v času uradnih ur, in sicer najmanj 
1 krat tedensko v popoldanskem času);

b) ponovno oceno upravičenosti v roku 6 mesecev 
oziroma po potrebi prej;

c) koordinacija z izvajalci formalne in neformalne 
oskrbe, vključno s prostovoljci;

d) sklic rednih mesečnih sestankov s koordinatorji 
DO;

e) sodelovanje s koordinatorjem odpusta v bolnišni-
ci pri izvedbi ocene v bolnišničnem okolju;

2. administrativne naloge:
a) informiranje širše javnosti o potrebah, kapacite-

tah in novostih na področju DO;
b) spremljanje in objavljanje prostih kapacitet na 

področju DO v pilotnem okolju;

c) sodelovanje pri spremljanju in evalvaciji pilota.
Strokovni delavci vstopne točke se morajo udeležiti 

usposabljanja za izvajanje ocene upravičenosti in dru-
gih vsebin dela vstopne točke, ki ga bo organiziralo in 
financiralo ministrstvo.

Strokovne in administrativne naloge iz prejšnjega 
odstavka lahko izvaja oseba, ki je po izobrazbi diplomi-
rana medicinska sestra ali diplomirani delovni terapevt 
ali diplomirani fizioterapevt ali diplomirani socialni dela-
vec in ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju 
izvajanja storitev DO.

V času trajanja pilota bodo morale prej omenjene 
osebe pridobiti dodatna znanja s področja DO oziroma 
usposobljenost za uporabo ocenjevalnega orodja. Na-
vedeno bo brezplačno.

V okviru projekta se predvideva vzpostavitev vsto-
pnih točk za DO in zaposlitev strokovnih delavcev, ki se 
bodo usposobili za oceno upravičenosti z novim orodjem 
ter pripravo osebnih načrtov.

Tabela 3: Predvideni strokovni delavci na vstopni točki za DO 

Kader Urbano okolje Semi – ruralno okolje Ruralno okolje
Diplomirana medicinska sestra

ALI
Diplomirani delovni terapevt

ALI
Diplomirani fizioterapevt

ALI
Diplomirani socialni delavec

SKUPAJ 7 4 4

Izvedbeni načrt se pripravi pri izvajalcu formalne 
oskrbe, koordinator DO je zadolžen za spremljanje nje-
gove izvedbe

Pričakovani rezultati so definirani v poglavju 7.1.
5.2. Testiranje novih storitev in integrirane obravna-

ve uporabnika v domačem okolju
Ključni cilj tega vsebinskega sklopa je testiranje 

novih storitev na domu in integrirane oskrbe.
5.2.1. Testiranje integrirane oskrbe, ki obsega ob-

stoječe storitve pomoči pri osnovnih in podpornih dnev-
nih opravilih7, ter dodatno vključuje tudi:

7 Podrobneje definirane v prilogi št 4.

– spremljanje vitalnih funkcij in drugih parametrov;
– spremljanje zdravstvenega stanja uporabnika;
– priprava, dajanje in nadzor nad jemanjem zdravil;
– preprečevanje razjed zaradi pritiska.
5.2.2. Storitve za ohranjanje samostojnosti vklju-

čujejo:
– storitve rehabilitacije in storitve reintegracije za 

ohranjanje ali povečevanje samostojnosti8, psihosoci-
alno podporo in zmanjšanje potreb po pomoči oziroma 
preprečevanje poslabšanja stanja uporabnika in storitve 
svetovanja za prilagoditev bivalnega okolja;

8 Priloga št. 5 velja kot indikativni seznam potrebne 
opreme za izvajanje storitev za ohranjanje samostojnosti.

– e-oskrbo in pripomočke za zagotavljanje samo-
stojnosti ter varnosti v domačem okolju, ki vključujejo:

– vzpostavitev in izvajanje storitev e-oskrbe ter 
vzdrževanje pripomočkov na domu uporabnika, ki omo-
goča enostavno in hitro proženje alarma, klic na pomoč, 

organizacijo pomoči, ali spremljanje vitalnih funkcij na 
daljavo pri stabilnem zdravstvenem stanju;

– evalvacijo učinkov uporabe in uporabniške iz-
kušnje.

Posebni pogoji za izvajanje e-oskrbe so:
– IKT storitve morajo biti polno delujoče, dostopne 

na trgu;
– IKT rešitve morajo biti enostavne in varne za 

uporabo;
– izvajalec mora zagotoviti polno delujoč asistenčni 

center za pomoč z usposobljenim strokovnim osebjem, 
ki zagotavlja nadzor 24/7;

– zagotovljen mora biti varen prenos in hranjenje 
podatkov, etični standardi varovanja podatkov;

– ponudnik storitev e-oskrbe mora zagotoviti uspo-
sabljanje uporabnikov za uporabo IKT tehnologije.

Izvajalec formalne oskrbe za vsakega uporabnika 
izdela individualni izvedbeni načrt, za spremljanje, za 
katerega je odgovoren koordinator DO.

Integriran tim DO sestavljata enota za oskrbo, ki jo 
sestavljajo: socialni oskrbovalec, bolničar negovalec, 
tehnik zdravstvene nege in enota za ohranjanje samo-
stojnosti, ki jo sestavljajo: diplomirani fizioterapevt, di-
plomirani delovni terapevt, diplomirani socialni delavec, 
magister kineziologije.

V integriranem timu opravljajo zaposleni oskrbo 
v skladu svojimi kvalifikacijami.

Koordinacijo tima DO izvaja diplomirana medicin-
ska sestra ali diplomirani socialni delavec.

Izvajalec formalne oskrbe mora, v kolikor potrebno, 
dopolniti obstoječo strukturo zaposlenih v skladu z opre-
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deljeno kadrovsko strukturo tima DO in kompetencami 
posameznih strokovnih profilov:

– storitve osnovnih dnevnih opravil opravlja socialni 
oskrbovalec s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifika-
cijo (v nadaljnjem besedilu: socialni oskrbovalec), bolni-
čar negovalec ali tehnik zdravstvene nege;

– storitve zdravstvene nege v DO na domu upo-
rabnika lahko opravlja bolničar negovalec ali tehnik 
zdravstvene nege v okviru svojih kompetenc;

– storitve v podporo ohranjanja samostojnosti in 
preprečevanja poslabšanja stanja lahko izvajajo diplomi-
ran delovni terapevt, diplomiran fizioterapevt, diplomiran 
socialni delavec ali magister kineziologije;

– koordinacijo zaposlenih v DO pri izvajalcu for-
malne oskrbe izvaja diplomirana medicinska sestra, 
z veljavno licenco za samostojno opravljanje dejav-
nosti zdravstvene nege, ali diplomirani socialni dela-
vec z opravljenim strokovnim izpitom, ki ima najmanj 
tri leta delovnih izkušenj na področju zdravstva ali 

socialnega varstva in dodatna znanja s področja or-
ganizacije.

Dodatna znanja s področja DO zaposleni, vključeni 
v pilot brezplačno pridobijo v času trajanja pilota v okvi-
ru izobraževanj, ki jih bo zagotovilo ministrstvo. Vsa 
izobraževanja, s katerimi bodo pridobili dodatna znanja 
s področja DO, so obvezna.

Predmet upravičenih stroškov je:
– za izvajanje integrirane oskrbe v skladu s številom 

uporabnikov in predvidenim izvajanjem in beleženjem no-
vih storitev pri posameznem izvajalcu: maksimalno 9 novih 
zaposlitev za urbano okolje in maksimalno 7 novih zapo-
slitev na pilotno okolje za ruralno in semi-ruralno okolje;

– za izvajanje koordinacije oskrbe in storitve ohra-
njanja samostojnosti v skladu s številom uporabnikov pri 
posameznem izvajalcu: maksimalno 8 novih zaposlitev 
za urbano okolje in maksimalno 5 novih zaposlitev na 
pilotno okolje za ruralno in semi-ruralno okolje.

Pričakovani rezultati so definirani v poglavju 7.2.

Tabela 4: Predvidene nove zaposlitve v enoti za oskrbo

Kader Urbano okolje
FTE9

Semi – ruralno okolje
FTE

Ruralno okolje
FTE

Socialni oskrbovalec
Bolničar negovalec

Tehnik zdravstvene nege

1-7
1-7
1-7

1-7
1-7
1-7

1-7
1-7
1-7

SKUPAJ 9 7 7

9 FTE: Full Time Equivalent oziroma Ekvivalent polnega delovnega časa, zaposleni je lahko zaposlen samo za polni (1) 
ali polovični (0,5) delovni čas.

Tabela 5: Predvidene nove zaposlitve v enoti za ohranjanje samostojnosti

Kader Urbano okolje
FTE

Semi – ruralno okolje
FTE

Ruralno okolje
FTE

Diplomirani delovni terapevt
Diplomirani fizioterapevt

Diplomirani socialni delavec
Magister kineziologije

1-2
1-2
1-2

010–1

1-2
1-2
1-2
0-1

1-2
1-2
1-2
0-1

SKUPAJ 6 4 4

10 Magister kineziologije ni nujno potreben kader v enoti za ohranjanje samostojnosti v enoti za oskrbo, namesto njega se 
lahko zaposli tudi drug kader, naveden v tabeli 5. Navedeno velja za vsa tri okolja. Ostali kadri, diplomirani delovni terapevt, 
diplomirani fizioterapevt, diplomirani socialni delavec so obvezni.

Tabela 6: Predvidene zaposlitve koordinatorjev tima za DO

Kader Urbano okolje
FTE

Semi-ruralno okolje
FTE

Ruralno okolje
FTE

Diplomirana medicinska sestra
ALI

Diplomirani socialni delavec

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1
SKUPAJ 2 1 1

5.3. Koordinacija tima in koordinacija med socialnim 
in zdravstvenim varstvom ter na novo vzpostavljeno 
vstopno točko ter neformalnimi oskrbovalci, vključno 
z organiziranimi prostovoljci

Koordinacija vključuje tri pomembne naloge, in sicer:
5.3.1. koordinacijo med timom integrirane oskrbe in 

vstopno točko za DO:
– sodelovanje s strokovnimi delavci vstopne točke 

ob vstopu uporabnika v sistem DO, sodelovanje na 
mesečnih sestankih koordinatorjev DO, zaposlenih pri 
izvajalcu formalne oskrbe in strokovnimi delavci vstopne 
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točke, obveščanje vstopne točke o spremembi izvedbe-
nega načrta uporabnika;

5.3.2. koordinacija tima DO za izvajanje integrirane 
oskrbe:

– načrtovanje obiskov pri uporabnikih v formalni in 
neformalni oskrbi in koordinacija izvajanja storitev tako 
pri uporabnikih v formalni kot neformalni oskrbi;

5.3.3. koordinacijo med vsemi partnerji v pilotnem 
okolju:

– vzpostavitev in izvajanje protokolov sodelovanja 
za zagotavljanje integrirane oskrbe z izvajalci zdravstve-
nega in socialnega varstva ter koordinacija vključevanja 
neformalnih oskrbovalcev, vključno z organiziranimi pro-
stovoljci v oskrbo (beleženje oblike in pogostosti sode-
lovanja/kontaktov pri posameznem uporabniku, število 
vključenih prostovoljcev in beleženje števila opravljenih 
prostovoljskih ur).

Aktivnosti zdravstvene nege v DO potekajo do 
kompetenc tehnika zdravstvene nege, vse zahtevnejše 
zdravstvene postopke je potrebno izvesti v sodelovanju 
s patronažno službo in osebnim zdravnikom.

5.4. Projektno vodenje
Splošni pogoji za vodenje pilotnega projekta s strani 

prijavitelja vključujejo:
1. imenovanje vodje projekta, ki bo odgovoren za 

vodenje projekta na terenu in koordinacijo partnerjev;
2. zaposlitev projektnega koordinatorja za polni de-

lovni čas, ki bo odgovoren za administracijo projekta in 
poročanje ter tehnično sodelovanje z ekipo na ministrstvu;

3. pridobitev podpisanega soglasja vseh zaposle-
nih, ki izvajajo storitve DO v okviru pilotnih aktivnosti, 
za vključitev v pilotni projekt ter zbiranje in obdelavo 
podatkov;

4. elektronsko vodenje postopkov in elektronsko 
spremljanje izvajanja storitev;

5. zagotavljanje kadrovske strukture zaposlenih in 
izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnih mest ves 
čas trajanja pilota;

6. spremljanje in vrednotenje dodatnih kazalnikov, 
ki so definirani v poglavju 7. in bodo dopolnjeni v času 
trajanja pilota s strani ministrstva ter bodo osnova za 
vzpostavitev podatkovne baze, namenjene evalvacijski 
študiji;

7. vključevanje zunanjih ocenjevalcev, ki jih imenuje 
ministrstvo, v proces dela;

8. vzpostavitev lokalnega projektnega sveta, v kate-
rem so predstavniki vseh projektnih partnerjev in drugih 
pomembnih deležnikov iz lokalnega okolja, prav tako 
tudi predstavnik ministrstva.

Projektni koordinator se zaposli za vodenje orga-
nizacijskih in administrativnih nalog v zvezi s pilotnim 
projektom za polni delovni čas in ima:

– univerzitetno izobrazbo (7. stopnjo);
– najmanj dve leti delovnih izkušenj pri vodenju pro-

jektov (predvsem administrativnega dela);
– izkušnje s področja komunikacijskih in organiza-

cijskih veščin;
– znanje angleškega jezika.
6. Ciljne skupine
Ciljne skupine v skladu z OP 2014-2020 so nasle-

dnje: strokovno in tehnično osebje v enotni vstopni točki, 
izvajalci storitev in programov ter osebe, ki potrebujejo 
integrirane skupnostne storitve in programe.

V nadaljevanju so ciljne skupine še dodatno raz-
členjene, in sicer:

Prva ciljna skupina, ki bo obravnavana v okviru 
javnega razpisa, so (potencialni) uporabniki storitev DO, 
ki uveljavljajo pravice do DO po veljavnih predpisih, 
starejši od 18 let in so zaradi posledic bolezni, staro-
stne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali 
izgube intelektualnih sposobnosti, v daljšem časovnem 
obdobju, odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju 
osnovnih in podpornih dnevnih opravil.

Druga ciljna skupina predstavlja strokovne delav-
ce, ki se bodo usposabljali za delo na vstopni točki, 
zaposlene pri izvajalcih DO ter konzorcijskih partnerjih 
v socialnem in zdravstvenem varstvu, vključno s ti-
stimi, ki izvajajo oceno upravičenosti po obstoječem 
sistemu in strokovne sodelavce, ki so v socialnem 
in zdravstvenem varstvu odgovorni za koordinacijo 
z izvajalci DO.

Tretja ciljna skupina predstavlja izvajalce neformal-
ne oskrbe in druge deležnike v lokalnem okolju, ki lahko 
ključno pripomorejo k uspešni izvedbi projekta, vključno 
z organiziranimi prostovoljci.

Vključitev uporabnikov v pilotne aktivnosti je prosto-
voljna in brezplačna.

7. Pričakovani rezultati
V skladu z navedbami iz OP 2014–2020 predstavlja 

kazalnik število zaposlenih koordinatorjev v enotni vsto-
pni točki. Mišljeno, je da se bo zaposlilo 15 koordina-
torjev v enotni vstopni točki, ki bodo delovali v KRVS. 
V nadaljevanju so navedeni ostali pričakovani rezultati 
za posamezne sklope.

7.1. Pričakovani rezultati za 5.1.
Sklop 1
Ocena upravičenosti do DO z enotnim ocenjevalnim 

orodjem in izdelava osebnega ter izvedbenega načrta

Tabela 7: Kazalniki za sklop 1

Kazalnik Pričakovan rezultat na posameznega 
prijavitelja

Skupaj sklop 1

– število vzpostavljenih vstopnih točk v treh 
pilotnih okoljih;
– število usposobljenih11 strokovnih delavcev na 
vstopni točki.

1

7 v U okolju
4 v SR in R okolju

3

15

– število ocenjenih oseb po novem orodju za 
ocenjevanje v času pilota;
– povprečno število obravnav na ocenjevalca 
v času pilota.

Min 600 za U okolje
Min 300 za R in SR okolje

160

Min 1200

11 Predhodno usposobljenih preko operacije modela DO v skupnosti.
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7.2. Pričakovani rezultati za 5.2.
Sklop 2
Testiranje novih storitev in integrirane obravnave 

uporabnika v domačem okolju

Tabela 8: Kazalniki za sklop 2

Kazalnik Pričakovan rezultat na 
posameznega prijavitelja

Skupaj 
Sklop 2

– število vzpostavljenih timov DO po kriterijih tega razpisa;
– število novih zaposlitev v timih DO (vključno s koordinatorjem DO).

Min 1
17 v U okolje
12 v SR in R okolje

Min 3
41

8. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Pilotne aktivnosti se bodo izvajale v KRVS, tj. eno 

ruralno, eno semi-ruralno ter eno urbano okolje. Aktivno-
sti javnega razpisa se izvajajo v operacijah, ki so celovi-
te za posamezno Kohezijsko regijo in jih je moč izvajati 
samo v obliki konzorcijskega sodelovanja.

Prijavitelj je poslovodeči konzorcijski partner, ki se 
za potrebe tega razpisa poveže s konzorcijskimi par-
tnerji.

Prijavitelj je lahko izvajalec socialnovarstvenih sto-
ritev pomoči družini na domu ali izvajalec patronažnega 
varstva, ki je del javne mreže. Vsak izvajalec lahko na-
stopa samo enkrat kot prijavitelj na JR.

Konzorcij mora kot obvezne partnerje vključevati 
ostale izvajalce DO lokalnega okolja, in sicer izvajalce 
pomoči na domu in izvajalce institucionalnega varstva 
starejših oziroma izvajalce institucionalnega varstva od-
raslih duševno in telesno prizadetih oseb v javni mreži, 
zdravstveni dom oziroma referenčne ambulante ali zdra-
vstveno postajo pilotnega okolja, izvajalce patronažne-
ga varstva v javni mreži, pristojni CSD. Skupaj morajo 
vključiti v postopek ocenjevanja najmanj 70 % obstoječih 
uporabnikov storitev na področju DO starejših od 18 let 
v izbranem okolju.

Dodatni partnerji so lahko: regijske bolnišnice, ob-
močna enota ZZZS, lokalna enota ZPIZ, humanitarne 
organizacije in organizacije v javnem interesu na po-
dročju zdravstva in sociale, organizirani prostovoljci ter 
ponudniki storitev in pripomočkov informacijsko komu-
nikacijske tehnologije in storitev na daljavo.

Poslovodeči konzorcijski partner/prijavitelj je v ime-
nu konzorcija podpisnik pogodbe o sofinanciranju in je 
odgovoren za izvedbo projekta ter poroča o izvajanju 
projekta ministrstvu v skladu s pogodbo o sofinanciranju. 
Konzorcij svojo namero za pripravo, prijavo in izvedbo 
projekta opredeli s podpisom konzorcijske pogodbe, ki 
je priložena k razpisni dokumentaciji (Priloga št. 3: Kon-
zorcijska pogodba).

Sodelujoči v projektu so lahko vsi ostali deležniki 
na področju DO (stanovanjske skupine na področju 
duševnega zdravja, varstveno delovni centri in cen-
tri za usposabljanje, delo in varstvo (VDC in CUDV), 
oskrbovana stanovanja ter socialni servisi, posebni so-
cialno varstveni zavodi, sekundarna in terciarna raven 
zdravstvenega varstva). Ti sodelujejo v operaciji brez 
finančnih posledic, kar pomeni, da niso upravičeni do 
uveljavljanja stroškov. Z njimi prijavitelj podpiše dogovor 
o sodelovanju (Obrazec št. 5: Dogovor o sodelovanju).

Posamezni prijavitelj lahko odda le eno prijavo. Po-
polna prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjeno 
prijavnico s prilogami iz razpisne dokumentacije.

Pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom podpiše 
prijavitelj. Prijavitelj z vsakim konzorcijskim partnerjem 
posebej podpiše konzorcijsko pogodbo, v kateri po-
drobneje opredeli pravice, obveznosti in odgovornosti 
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partnerstva (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanci-
ranju in Priloga št. 3: Konzorcijska pogodba) pri izvedbi 
projekta in vsebuje obvezne sestavine, ki so podrobneje 
navedene v poglavju 5.

Prijavitelj in konzorcijski partnerji zagotavljajo vse-
bine vseh treh aktivnosti JR in morajo izpolnjevati vse 
spodaj navedene pogoje.

Prijavitelj mora s konzorcijskimi partnerji12 zagotoviti 
izvajanje vseh oblik DO (socialnovarstvene storitve: po-
moči družini na domu in institucionalno varstvo v obliki 
dnevnega in celodnevnega varstva).

12 Konzorcijski in sodelujoči partnerji lahko sodelujejo v več kot enem okolju.

8.1. Prijavitelj
Prijavitelj mora na dan prijave na javni razpis izpol-

njevati vse spodaj navedene pogoje:

Tabela 11: Osnovni pogoji za prijavitelja:

Št. Pogoji Dokazila, obrazci, priloge

1

ima na dan objave tega javnega razpisa status 
zasebnega ali javnega prava s sedežem 

v Republiki Sloveniji,
ki izvaja socialnovarstveno dejavnost pomoči 

družini na domu ali zdravstvene storitve 
patronažnega varstva13

kopija ustanovitvenega akta, koncesijske pogodbe ali 
drugega ustreznega temeljnega akta, iz katerega je 

razvidno neprofitno delovanje pravne osebe v kolikor le-ta 
ni javno dostopen na spletni strani Poslovnega registra 

Slovenije – AJPES

2 ima sedež v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenije pogoji se bodo preverili v uradnih evidencah
3 izkazana je namera o sodelovanju izjava sodelujočih

4 ni prejel sredstev iz državnega ali lokalnega 
proračuna za isti namen

izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev
(Obrazec št. 4)

5
ni prejel drugih javnih sredstev financiranja, 

vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki 
so predmet tega javnega razpisa

izjava glede dvojnega financiranja
(Obrazec št. 4)

6

ima na dan podpisa izjave Prijavitelja 
o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev 

poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, 
določene z zakonom, zapadle do vključno 

zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo prijave na 
javni razpis

izjava o poravnanih davkih in prispevkih in drugih dajatvah 
(Obrazec št. 4)

7
ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja 

delovanja, postopku prisilne poravnave ali 
postopku likvidacije

izjava, da prijavitelj ni v stečajnem postopku, postopku 
prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali 

postopku likvidacije (Obrazec št. 4)

8

prijavitelj ali odgovorna oseba prijavitelja nista 
bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih 

dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena 
v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije

izjava, da prijavitelj ali odgovorna oseba prijavitelja nista 
bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi 
s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku 

Republike Slovenije (Obrazec št. 4)

9 da izkazuje realno izvedljivost, ustreznost in 
sposobnost za izvedbo projekta

pogoji se bodo preverili v prijavnici za projekt – terminski 
načrt elaborata predlaganega projekta in Izjava 

o izvedljivosti kadrovskega načrta (Obrazec št. 6)

10

nima neporavnanih obveznostih (iz naslova 
integralnih sredstev in namenskih sredstev 

kohezijske politike) do ministrstva ob prijavi na 
javni razpis, pri čemer za ugotavljanje obstoja 
obveznosti do ministrstva ni pogoj, da bi bila 

le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim 
naslovom

izjava, da prijavitelj nima neporavnanih obveznostih 
(iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev 

kohezijske politike) do ministrstva (Obrazec št. 4)

11
ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja 

projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih 
zmogljivosti za izvedbo projekta

izjava, da ima prijavitelj sposobnost vnaprejšnjega 
financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja 

tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta (Obrazec št. 4)

12
ni bilo v obdobju zadnjih petih let v preteklih 

strokovnih nadzorih pri izvajalcu ali v njegovih 
enotah ugotovljenih večjih kršitev

izjava, da ni bilo v obdobju zadnjih petih let v preteklih 
strokovnih nadzorih pri izvajalcu ali v njegovih enotah 

ugotovljenih večjih kršitev (Obrazec št. 4)

13 Seznam storitev patronažnega varstva dostopne na: https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_atta-
chments/aktivnosti_zdravstvene_nege_v_patronaznem_varstvu_0.pdf (str. 5 in 16)
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Zahtevane izjave morajo podpisati zakoniti zasto-
pniki prijavitelja.

Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (od 
točke 1. do točke 12. iz zgornje tabele) prijavitelj, ki je 
javni zavod, podpiše Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja 
o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s ka-
terim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi 
izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kan-
didiranje na tem JR.

Ministrstvo za potrebe tega JR pridobi potrdila gle-
de izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc, za kar ga 
prijavitelj pooblašča s podpisom Obrazca št. 4: Izjava 

prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih po-
gojev.

Za hitrejšo obravnavo prijave lahko prijavitelj, ter 
vsak konzorcijski partner, navedena potrdila iz uradnih 
evidenc priloži sam.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev 
katerega koli prijavitelja oziroma konzorcijskega par-
tnerja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali 
dokazila.

Za dokazovanje točke 9 je treba priložiti terminski 
načrt elaborata predlaganega projekta v Obrazcu št. 2 
Prijavnica.

8.2. Konzorcijski partnerji
Tabela 12: Osnovni pogoji za konzorcijske partnerje:

Št. Pogoji Dokazila, obrazci, priloge

1

ima na dan objave tega javnega razpisa 
status zasebnega ali javnega prava 

s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izvaja 
dejavnost institucionalnega varstva starejših, 
institucionalnega varstva odraslih duševno in 

telesno prizadetih oseb, pomoči družini na domu 
ali patronažne zdravstvene nege

ali
ima status javnega zavoda, ki je nosilec in 

izvajalec obveznega zdravstvenega zavarovanja 
v Republiki Sloveniji (OE ZZZS)

ali
ima status javnega socialno varstvenega zavoda 

in je organiziran za dejavnosti socialnega 
varstva (CSD)

ali
ima status javnega zdravstvenega zavoda, 
ki izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na 
primarni ravni v skladu z zakonom, ki ureja 

zdravstveno dejavnost (ZD)
ali

ima status javnega zavoda in izvaja enotno 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
za celotno območje Republike Slovenije (ZPIZ)

ali
ima status pravne osebe zasebnega prava 
in deluje z namenom doseganja zasebnih 
interesov svojih ustanoviteljev ali članov, 

pri čemer ta namen ni izvajanje pridobitne 
(gospodarske) dejavnosti ali ustvarjanje dobička 

(NVO)

kopija ustanovitvenega akta, koncesijske pogodbe ali 
drugega ustreznega temeljnega akta, iz katerega je 

razvidno neprofitno delovanje pravne osebe v kolikor le-ta 
ni javno dostopen na spletni strani Poslovnega registra 

Slovenije – AJPES

2 ima sedež ali posamezno območno enoto 
v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija pogoji se bodo preverili v uradnih evidencah

3 izkazana je namera o sodelovanju izjava sodelujočih

4 ni prejel sredstev iz državnega ali lokalnega 
proračuna za isti namen izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev (Obrazec št. 4)

5
ni prejel drugih javnih sredstev financiranja, 

vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki 
so predmet tega javnega razpisa

izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev (Obrazec št. 4)

6

ima na dan podpisa izjave Prijavitelja 
o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih 

pogojev poravnane vse davke, prispevke in 
druge dajatve, določene z zakonom, zapadle do 
vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo 

prijave na javni razpis

izjava o poravnanih davkih in prispevkih in drugih dajatvah 
(Obrazec št. 4)

7

konzorcijski partner ali odgovorna oseba 
konzorcijskega partnerja nista bila pravnomočno 

obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi 
s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem 

zakoniku Republike Slovenije

potrdilo Ministrstva za pravosodje;
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Št. Pogoji Dokazila, obrazci, priloge

8
ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja 

delovanja, postopku prisilne poravnave ali 
postopku likvidacije

izjava, da konzorcijski partner ali odgovorna oseba 
konzorcijskega partnerja nista v stečajnem postopku, 

postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne 
poravnave ali postopku likvidacije (Obrazec št. 4)

9 da izkazuje realno izvedljivost, ustreznost in 
sposobnost za izvedbo projekta opis programa v prijavnici in izjava (Obrazec št. 4)

10

nima neporavnanih obveznostih (iz naslova 
integralnih sredstev in namenskih sredstev 

kohezijske politike) do ministrstva ob prijavi na 
javni razpis, pri čemer za ugotavljanje obstoja 
obveznosti do ministrstva ni pogoj, da bi bila 

le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim 
naslovom

izjava, da konzorcijski partner nima neporavnanih 
obveznostih (iz naslova integralnih sredstev in namenskih 
sredstev kohezijske politike) do ministrstva (Obrazec št. 4)

11
ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja 

projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih 
zmogljivosti za izvedbo projekta

izjava, da ima konzorcijski partner sposobnost 
vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost 

zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta 
(Obrazec št. 4)

12
ni bilo v obdobju zadnjih petih let v preteklih 

strokovnih nadzorih pri izvajalcu ali v njegovih 
enotah ugotovljenih večjih kršitev

izjava, da ni bilo v obdobju zadnjih petih let v preteklih 
strokovnih nadzorih pri konzorcijskem partnerju ali 

v njegovih enotah ugotovljenih večjih kršitev (Obrazec št. 4)

Zahtevane izjave morajo podpisati zakoniti zasto-
pniki prijavitelja.

Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev (od 
točke 1 do točke 12 iz zgornje tabele) prijavitelj podpiše 
Obrazec št. 4: Izjava konzorcijskega partnerja o izpol-
njevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod 
kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjeva-
nje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na 
tem javnem razpisu.

Ministrstvo za potrebe tega javnega razpisa pri-
dobi potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih 

evidenc, za kar ga konzorcijski partner pooblašča 
s podpisom Obrazca št. 4: Izjava konzorcijskega par-
tnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih po-
gojev.

Za hitrejšo obravnavo prijave lahko konzorcijski 
partner, navedena potrdila iz uradnih evidenc priloži 
sam.

V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev 
katerega koli prijavitelja oziroma konzorcijskega par-
tnerja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali 
dokazila.

8.3. Ostali pogoji
Tabela 13: Ostali pogoji:

Št. Pogoji Dokazila

1
Projekt je skladen s cilji na ravni specifičnega 

cilja prednostne osi in prednostne naložbe 
zapisane v OP EKP 2014-2020

Prijavnica: točka A.2.

2
Realna izvedljivost v obdobju, za katerega velja 
podpora: aktivnosti projekta upoštevajo časovni 
in finančni okvir, določen s tem javnim razpisom

Prijavnica: točke B. 7, 8, 9,
Finančni načrt.

3
Ustreznost ciljnih skupin: predlagane ciljne 

skupine v projektu so skladne s ciljnimi 
skupinami v javnem razpisu

Prijavnica: točka A. 3.

9. Regija izvajanja
Pilotne aktivnosti bodo potekale v KRVS (glej tabelo 

1 v prilogi) v treh pilotnih okoljih.
Prijavitelji se v prijavi opredelijo ali bodo pilotne ak-

tivnosti izvajali v urbanem, ruralnem ali semi-ruralnem 
okolju. V primeru prijave več prijaviteljev za področje 
istega okolja, bo izbran prijavitelj z najvišjim številom 
točk v posameznem okolju. V primeru, da na javnem 
razpisu za posamezno okolje ni prijavitelja ali da prijavi-
telj ne izpolnjuje pogojev, se lahko izbere kandidate za 
izvedbo pilotnih aktivnosti v istih okoljih (urbano, ruralno, 
semi-ruralno). Prednost bodo imela okolja z vključeno-
stjo območij z nižjo stopnjo pokritosti s skupnostnimi 
storitvami ter okolja, ki bodo vključevala večje število 
konzorcijskih partnerjev.

Projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sred-
stev ESS in proračuna Republike Slovenije, se morajo 
pričeti z datumom navedenim v pogodbi o sofinanciranju 
(okvirno od junija 2018 dalje) in končati najkasneje do 
30. junija 2020.

Sredstva tega javnega razpisa se delijo glede na 
sedež prijavitelja in lokacijo izvajanja aktivnosti.

Upravičenci bodo upravičeni do sredstev iz KVRS, 
na področju katerega imajo sedež in kjer bodo izvajali 
aktivnosti.

Javni razpis ima, zaradi sistemsko predvidenih 
ukrepov in prenosa znanja, vpliv na celotno državo.

10. Merila za izbor projektov
Prijave, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo 

vse formalne pogoje v skladu z določbami razpisa in 
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razpisne dokumentacije ter v nadaljevanju navedena 
izločitvena merila, bo ocenila komisija za vodenje po-
stopka javnega razpisa za sofinanciranje izvedbe pi-
lotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje 
sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi po merilih za 
ocenjevanje prijav.

Merila za ocenjevanje prijav na vse sklope so na-
slednja:

10.1. Izločitvena merila
Če je katero od izločitvenih meril ovrednoteno z NE, 

komisija za vodenje postopka javnega razpisa prijavo 
izloči in je ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje prijav.

Predlog projekta je skladen s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa.
Dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica

DA NE
(izločitveno merilo)

Predlog projekta upošteva aktivnosti v časovnem in finančnem okviru, določenim s tem javnim 
razpisom in razpisno dokumentacijo.
Dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica

DA NE
(izločitveno merilo)

Predlog projekta vsebuje vse pričakovane aktivnosti, ki so predvidene v posameznem sklopu.
Dokazilo: Obrazec št. 2: Prijavnica

DA NE
(izločitveno merilo)

10.2. Merila za ocenjevanje prijav
Tabela 14: Merila za izbor

MERILO VREDNOTENJE TOČKE MOŽNO 
ŠT. TOČK

I. KAKOVOST PRIJAVE 50
1. Utemeljitev predlaganega projekta 20

a.

Ustreznost namena, 
aktivnosti, učinkov, 
časovne dinamike, 
utemeljenost 

Projekt ne ustreza namenu JR, ker aktivnosti, učinki, časovna 
dinamika in utemeljenost oziroma ocena in analiza stanja in potreb 
na področju zagotavljanja oskrbe v skupnosti v lokalnem okolju ter 
pričakovanj na področju DO niso jasno definirani in niso uporabni 
za načrtovanje in izvedbo projekta. 

0

20

Projekt delno ustreza namenu JR, ker so aktivnosti, učinki, 
časovna dinamika in utemeljenost oziroma ocena in analiza stanja 
in potreb na področju zagotavljanja oskrbe v skupnosti v lokalnem 
okolju ter pričakovanj na področju DO so pomanjkljivi in težko 
uporabni za načrtovanje in izvedbo projekta.

10

Projekt popolnoma ustreza namenu JR, ker so aktivnosti, učinki, 
časovna dinamika in utemeljenost oziroma ocena in analiza stanja 
in potreb na področju zagotavljanja oskrbe v skupnosti v lokalnem 
okolju ter pričakovanj na področju DO popolnoma jasni in uporabni 
za načrtovanje in izvedbo projekta.

20

2. Izvedljivost operacije 30

b. Vključevanje ključnih 
deležnikov

Projekt ne vključuje vseh obveznih deležnikov. 0

10
Projekt vključuje vse obvezne deležnike in manjše omrežje ostalih 
partnerjev. 5

Projekt vključuje vse obvezne deležnike in obsežno omrežje 
ostalih partnerjev. 10

c.

Jasnost vsebinskega, 
kadrovskega in 
organizacijskega 
načrta projekta

Načrt izvedbe projekta ni dovolj jasno opredeljen in izvedljiv. 0

10Načrt izvedbe projekta je delno jasno opredeljen in izvedljiv. 5

Načrt izvedbe projekta je jasno opredeljen in izvedljiv. 10

d.
Jasnost finančnega 
načrta in 
ekonomičnost projekta

Načrt izvedbe projekta ni dovolj jasno opredeljen in ekonomičen. 0
10Načrt izvedbe projekta je delno jasno opredeljen in ekonomičen. 5

Načrt izvedbe projekta je jasno opredeljen in ekonomičen. 10
II. USPOSOBLJENOST UPRAVIČENCA ZA IZVEDBO PROJEKTA 20

e.
Reference projektnega 
vodja na področju DO 
in vodenja

ni izkušnje 0
10do 4 leta izkušnje 5

več kot 4 leta 10

f. Izkušnje prijavitelja na 
projektnem delu 

nobenega projekta 0
51 do 3 projektov 2

4 ali več 5

g.
Izkušnje konzorcijskih 
partnerjev na 
projektnem delu 

nobenega projekta 0
51 do 3 projektov 2

4 ali več 5
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MERILO VREDNOTENJE TOČKE MOŽNO 
ŠT. TOČK

III. TRAJNOST PREDVIDENIH REZULTATOV 20

h. Finančna in 
kadrovska trajnost

Projekt ne predvideva mehanizmov, ki bodo zagotovili finančno in 
kadrovsko trajnost projekta. 0

10Projekt predvideva mehanizme, ki bodo zagotovili finančno in 
kadrovsko trajnost projekta, vendar so pomanjkljivi. 5

Projekt predvideva učinkovite mehanizme, ki bodo zagotovili 
finančno in kadrovsko trajnost projekta. 10

i. 
Komuniciranje 
in diseminacija 
rezultatov

Projekt ne vključuje strategije komuniciranja in diseminacije 0

10Projekt vključuje pomanjkljivo strategijo komuniciranja in 
diseminacije 5

Projekt vključuje učinkovito strategijo komuniciranja in diseminacije 10
IV. DRUGA POSEBNA MERILA 10

j. 

Vključenost 
območij z nižjo 
stopnjo pokritosti 
s skupnostnimi 
storitvami

Projekt ne vključuje območij z nižjo stopnjo pokritosti 
s skupnostnimi storitvami, 0

10Projekt vključuje 1 ali 2 območji z nižjo stopnjo pokritosti 
s skupnostnimi storitvami. 5

Projekt vključuje več območij z nižjo stopnjo pokritosti 
s skupnostnimi storitvami. 10

SKUPAJ (vse možne točke) 100

Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice 
pomeni skupno število točk posamezne prijave. Naj-
višje možno skupno število točk je 100. Izbrani bodo tri 
prijavitelji iz KRVS v treh lokalnih okoljih (eno urbano, 
eno semi-ruralno, eno ruralno), ki bodo dosegli najvišje 
število točk.

V primeru, da bi imelo več prijaviteljev enako najvišje 
skupno število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel več točk 
pri merilih I.2. »Izvedljivost operacije«, nadalje pa glede 
na število skupnih točk doseženih pri merilih I.a. »Ustre-
znost namena, aktivnosti, učinkov, časovne dinamike, 
utemeljenost«. V primeru, da je število še vedno enako, 
bo izbran tisti, ki bo dosegel več točk pri merilu II. »USPO-
SOBLJENOST UPRAVIČENCA ZA IZVEDBO PROJEK-
TA«, v primeru, da je število točk še vedno enako, bo 
izbran prijavitelj, ki je prej oddal vlogo na ministrstvo.

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

Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške 
(datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), 
nastale od pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev 
do dne 30. 6. 2020.

Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila 
računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je 
od pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev do dne 
15. 8. 2020.

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

12. Financiranje
12.1. Način financiranja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-

ska unija, in sicer iz ESS. Javni razpis za izbor operacij 
se izvaja v okviru 9. prednostne osi »Socialna vključe-
nost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne 
naložbe: 9.2. »Izboljšanje dostopa do cenovno ugo-
dnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključ-
no z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega 
interesa«, specifičnega cilja: 9.2.1 »Pilotno preizkušeni 
pristopi za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe« 
OP 2014-2020.

Namenska sredstva ESS predstavljajo 80 % celo-
tnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške 
projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe pred-
stavljajo 20 % celotnih upravičenih javnih izdatkov za 
upravičene stroške projekta.

12.2. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni 
razpis

Skupna vrednost razpoložljivih nepovratnih sred-
stev za javni razpis znaša za leta 2018, 2019 in 2020 
največ do 6.100.000,00 EUR. Razpisana sredstva se 
zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – na-
menskih sredstev kohezijske politike.

V KRVS bodo tri okolja prejela 6.100.000,00 EUR, od 
tega bo urbano okolje prejelo 2.643.333,34 EUR, semi-ru-
ralno 1.728.333,33 EUR in ruralno 1.728.333,33 EUR.

Prijavitelji dinamiko sofinanciranja po letih načrtuje-
jo v deležu, ki je opredeljen za KRVS.

Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih 
proračunskih letih pa je naslednja:

– za proračunsko leto 2018 za vzhodno kohezijsko 
regijo: 1.708.000,00 EUR, od tega:

– 1.366.400,00 EUR s PP 170263 PN9.2-Opera-
cije dolgotrajne oskrbe-14-20-Vzhod – EU (80,00 %) in

– 341.600,00 EUR PP 170264 PN9.2-Operacije 
dolgotrajne oskrbe-14-20-Vzhod – slovenska udeležba 
(20,00 %),

– za proračunsko leto 2019 za vzhodno kohezijsko 
regijo: 2.928.000,00 EUR, od tega:

– 2.342.400,00 EUR s PP 170263 PN9.2-Opera-
cije dolgotrajne oskrbe-14-20-Vzhod – EU (80,00 %) in

– 585.600,00 EUR PP 170264 PN9.2-Operacije 
dolgotrajne oskrbe-14-20-Vzhod – slovenska udeležba 
(20,00 %),

– za proračunsko leto 2020 za vzhodno kohezijsko 
regijo: 1.464.000,00 EUR, od tega:

– 1.171.200,00 EUR s PP 170263 PN9.2-Opera-
cije dolgotrajne oskrbe-14-20-Vzhod – EU (80,00 %) in

– 292.800,00 EUR PP 170264 PN9.2-Operacije 
dolgotrajne oskrbe-14-20-Vzhod – slovenska udeležba 
(20,00 %).

Izbrani prijavitelj lahko v skladu z določili zadnjih ve-
ljavnih Navodil organa upravljanja za finančno upravlja-
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nje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in 
delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020 (v 
nadaljevanju: navodila) Službe Vlade Republike Slo-
venija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko zaprosi 
za predplačilo iz državnega proračuna Republike Slo-
venije. Predplačilo je namenjeno pokrivanju izdatkov, 
ki bodo nastali pri izbranem prijavitelju v okviru izva-
janja operacije in so utemeljeni s prejetimi računi ali 
računovodskimi listinami z enako dokazno vrednostjo. 
Nenamenska raba prejetega predplačila (npr. sklepanje 
depozitnih poslov pri komercialni banki za prejeto pred-
plačilo ipd.) ni dovoljena.

Predplačila iz naslova sredstev kohezijske politike 
so skladno z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna, 
dovoljena:

1. na podlagi neposredne uporabe predpisov 
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU);

2. za namenska sredstva EU in sredstva slovenske 
udeležbe do višine 30 % vrednosti predvidenih izplačil 
teh sredstev in pod pogojem, da je prejemnik oseba za-
sebnega ali javnega prava in je ustanovljena in deluje 
kot društvo, zasebni ali javni zavod ali ustanova;

3. do višine 30 % predvidenih pogodbenih obvezno-
sti za sofinanciranje dejavnosti, programov in projektov 
pod pogojem, da je prejemnik oseba zasebnega prava 
ter je ustanovljena in deluje kot društvo, zasebni zavod 
ali ustanova oziroma za sofinanciranje programov in 
projektov, če je prejemnik oseba javnega prava ter usta-
novljena in deluje kot javni zavod, javni sklad ali zborni-
ca, ki izvaja javna pooblastila po zakonu.

Pri predplačilih se mora neposredni uporabnik v po-
godbi s prejemnikom sredstev dogovoriti, da se preje-
mnik sredstev zavezuje prejeta sredstva, skupaj z za-
mudnimi obrestmi, vrniti v proračun, če se naknadno 
ugotovi, da je bilo izplačilo iz proračuna neupravičeno 
izvršeno. Šteje se, da je bilo izplačilo iz proračuna neu-
pravičeno izvršeno, če Evropska komisija (v nadaljnjem 
besedilu: EK) zahtevek za plačilo sredstev zavrne ali če 
EK izstavi zahtevek za vračilo.

Če prejemnik sredstev ne upraviči prejetega pred-
plačila, se v obsegu danih predplačil znižajo pravice 
porabe na integralnih postavkah v finančnem načrtu ne-
posrednega uporabnika, ki se je o predplačilu dogovoril.

O predplačilih nad 100.000,00 EUR se ni dovoljeno 
dogovoriti brez soglasja ministra, pristojnega za finance.

Zaradi smotrnosti in hitrosti izvajanja operacije zna-
ša najvišji možni znesek predplačila 100.000,00 EUR.

Če se bo naknadno ugotovilo, da je bilo izplačilo iz 
proračuna neupravičeno izvršeno, bo moral izbrani pri-
javitelj prejeta sredstva, skupaj z zamudnimi obrestmi, 
vrniti v proračun Republike Slovenije. Šteje se, da je 
bilo izplačilo iz proračuna neupravičeno izvršeno, če EK 
zahtevek za plačilo sredstev zavrne ali če slednja izstavi 
zahtevek za vračilo.

Morebitno predplačilo se bo v skladu z odstav-
kom 6.1., točko 1, navodil izvedlo kot predplačilo, izpla-
čano v enkratnem znesku s sprotnim poračunavanjem. 
Pri tem mora izbrani prijavitelj najkasneje v 180 dneh po 
prejemu predplačila, ministrstvu, posredovati dokazila 
o upravičeni porabi sredstev.

12.3. Struktura stroškov
Ministrstvo si pridržuje pravico, da pred podpisom 

pogodbe s prijaviteljem uskladi strukturo stroškov iz fi-
nančnega načrta prijavljenega projekta.

12.4. Omejitev višine zaprošenih sredstev
Prijavitelj lahko zaprosi za 100 % sofinanciranje 

stroškov projekta.
V primeru, da bo prijavitelj v svoji vlogi prijavil višje 

vrednosti od dejansko odobrene vrednosti, bo razliko 

od odobrenih sredstev do nastalih stroškov projekta kril 
iz drugih virov.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na raz-
položljiva sredstva po posameznih proračunskih letih 
izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike 
sofinanciranja, in sicer v okviru razpoložljivih sredstev.

Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na 
proračunske zmogljivosti ministrstva.

13. Upravičene aktivnosti in upravičenost stroškov
13.1. Upravičeni stroški in izdatki
Stroški in izdatki projektov v okviru tega javnega 

razpisa so upravičeni, če so:
– z operacijo neposredno povezani, so potrebni za 

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

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

– pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospo-
darja;

– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 

listinah in
– v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalni-

mi predpisi.
V primeru, da so dejanski upravičeni stroški nižji 

od odobrenih oziroma prijavljenih, je upravičenec upra-
vičen do izplačila sredstev v višini dejansko porabljenih 
stroškov.

Vsa naročila blaga ali storitev je potrebno izvajati 
v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju. 
V primerih, ko je ocenjena vrednost predmeta naročila 
brez davka na dodano vrednost nižja od 20.000,00 EUR, 
mora upravičenec kot naročnik pridobiti več konkurenč-
nih ponudb (vsaj tri).

13.2. Način določanja višine sofinanciranja in upra-
vičene vrste stroškov

Ministrstvo bo projektom, ki bodo v skladu z merili 
za izbor dosegli ustrezno število točk, dodelilo sredstva 
za:

– stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom 
(poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive 
podpore);

– stroške za službena potovanja;
– stroške informiranja in komuniciranja;
– stroške storitev zunanjih izvajalcev;
– investicije (oprema in druga opredmetena osnov-

na sredstva in investicije v neopredmetena sredstva);
– posredni stroški v pavšalu;
– davek na dodano vrednost (DDV).
A. Standardni strošek na enoto (8.2.1 Standardne 

lestvice stroškov na enoto – A, 8.2.2 Standardne lestvice 
stroškov na enoto – B, 8.2.3 Standardne lestvice stro-
škov na enoto – C, 8.2.4 Standardne lestvice stroškov 
na enoto – D, 8.2.5 Standardne lestvice stroškov na 
enoto – E)

Pogoji upravičenosti za standardni strošek na enoto 
(v nadaljevanju: SSE):

V skladu z Opisom metode izračuna poenostavlje-
nih oblik stroškov dela za operacijo »Izvedba pilotnih 
projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistem-
skega zakona o dolgotrajni oskrbi« (št. 303-1/2018-10, 
z dne 26. 3. 2018) bo za izračun upravičenih stro-
škov zaposlenih (kot zaposlene se razume osebe, ki 
so z upravičencem sklenile pogodbo o zaposlitvi) upra-
vičenec uporabljal poenostavljene oblike nepovratnih 
sredstev in vračljive podpore, in sicer bodo v okviru 
operacije »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali 
prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni 
oskrbi« stroški zaposlenih povrnjeni v obliki standar-
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dnega stroška na enoto (v nadaljevanju: SSE). Enota 
SSE predstavlja mesečni strošek dela zaposlenega na 
projektu. Posamezni kader je lahko zaposlen za polni 
ali polovični delovni čas (1 ali 0,5), posledično je lahko 
SSE polni ali polovični.

Višina SSE A (velja za diplomirano medicinsko se-
stro, diplomiranega fizioterapevta, delovnega terapevta, 
magistra kineziologa – 36 PR) znaša 2.392,55 EUR me-
sečno (povprečna osnovna bruto bruto plača z dodatki). 
V primeru zaposlitve za polovični delovni čas znaša 
višina SSE A 1.196,75 EUR.

Višina SSE B (velja za diplomirano medicinsko 
sestro, dipl. soc. delavec, dipl. fizioterapevt na enotni 
vstopni točki – 37 PR) znaša 2.476,07 EUR mesečno 
(povprečna osnovna bruto bruto plača z dodatki). V pri-
meru zaposlitve za polovični delovni čas znaša višina 
SSE B 1.238,03 EUR.

Višina SSE C (velja za socialnega oskrbovalca in/ali 
bolničarja – 23 PR) znaša 1.558,36 EUR mesečno (pov-
prečna osnovna bruto bruto plača z dodatki). V pri-
meru zaposlitve za polovični delovni čas znaša višina 
SSE C 779,18 EUR.

Višina SSE D (velja za srednjo medicinsko sestro 
oziroma tehnika zdravstvene nege – 27 PR) znaša 
1.771,39 EUR (povprečna osnovna bruto bruto plača 
z dodatki). V primeru zaposlitve za polovični delovni čas 
znaša višina SSE D 885,69 EUR.

Višina SSE E (velja za projektnega koordinatorja – 
PR 40) znaša 2.792,55 EUR (povprečna osnovna bruto 
bruto plača z dodatki). V primeru zaposlitve za polovični 
delovni čas znaša višina SSE E 1.396,75 EUR.

Dokazila za SSE A, SSE B, SSE C, SSE D in 
SSE E so pogodba o zaposlitvi oziroma aneks o preraz-
poreditvi na projekt (ob uveljavitvi prvega Zahtevka za 
izplačilo) in mesečne časovnice, ki dokazujejo, da je prej 
navedeni kader v posameznem mesecu opravil delo za 
polni ali polovični delovni čas ter obračun SSE.

B. Stroški za službena potovanja (3.2 stroški za 
službena potovanja)

Povračila za stroške za službena potovanja v Re-
publiki Sloveniji ali v tujini, povezanih z operacijo, lah-
ko upravičenec uveljavlja samo za pri njem zaposlene 
osebe.

Pravilo je, da je treba izbrati najbolj ekonomičen 
način prevoza in bivanja. Dnevnice za potovanje in biva-
nje so upravičen strošek, če jih upravičenec zaposlenim 
dejansko tudi izplača.

Če oseba potuje s svojim avtomobilom, se lahko 
stroški za prevoz priznajo do 18 odstotkov cene neo-
svinčenega motornega bencina – 95 oktanov za prevo-
ženi kilometer v skladu s pravno podlago.

Za vsako osebo posebej in vsako potovanje je 
treba predložiti pravilno izpolnjen potni nalog z vsemi 
priloženimi računi, tj. dokazili o nastalih stroških (hotelski 
račun, vozovnica itd.). Potovanje in njegov namen mora 
biti razviden tudi v mesečnem poročilu osebe (kadar je 
zahtevana kot dokazilo).

Za zunanje sodelavce je treba stroške prevoza v dr-
žavi ali v tujini in stroške hotelskih in restavracijskih sto-
ritev vključiti v pogodbo, ki je sklenjena z njimi in se uve-
ljavlja pod kategorijo stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Strošek nakupa tedenske/desetdnevne vinjete je 
lahko upravičen strošek le v primeru, da je namenjen 
izključno službenemu potovanju povezanem z opera-
cijo (letne, polletne in mesečne vinjete praviloma niso 
upravičen strošek, razen v primerih, ko je nakup vinjete 
za daljše obdobje zaradi večjega števila potovanj v dalj-
ših časovnih obdobjih gospodarnejši od nakupa teden-
ske/desetdnevne vinjete).

C. Stroški informiranja in komuniciranja (5 Stroški 
informiranja in komuniciranja)

Stroški informiranja in komuniciranja so upravičeni 
stroški.

Primeri upravičenih stroškov informiranja in komu-
niciranja:

– stroški organizacije in izvedbe konferenc, semi-
narjev in simpozijev;

– stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani;
– stroški oglaševalskih storitev in stroški objav;
– stroški svetovanja na področju informiranja in ko-

municiranja;
– stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in do-

stave gradiv;
– stroški nastopov na sejmih in razstavah;
– stroški založniških storitev;
– stroški zaračunljive tiskovine;
– drugi stroški informiranja in komuniciranja.
Stroški informiranja in komuniciranja so neupravi-

čeni, če je:
– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih za-

kona, ki ureja gospodarske družbe ali
– zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov dru-

žinski član:
– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali 

zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca
– ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb 

v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri 
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zuna-
njega izvajalca.

D. Stroški storitev zunanjih izvajalcev (7 Stroški 
zunanjih izvajalcev)

Ta vrsta stroškov vsebuje stroške storitev, ki jih iz-
vedejo zunanji izvajalci v okviru operacije in so potreb-
ni za operacijo. Stroški storitev zunanjih izvajalcev so 
praviloma upravičeni, če so predvideni v shemi državne 
pomoči oziroma v načinu izbora operacij.

Delo zunanjih izvajalcev ne more biti opredeljeno 
kot pavšalno plačilo v odstotku celotnih stroškov opera-
cije oziroma posameznih dejavnosti.

Stroški, ki se nanašajo na vsebino operacije in ki jih 
upravičencu zagotavljajo tretje osebe, lahko vključujejo 
na primer:

– svetovalne in nadzorne storitve (pravno, finančno, 
trženjsko ipd. svetovanje, storitve inženiringa);

– študije o izvedljivosti projektov, projektna doku-
mentacija, nadzor in investicijski inženiring (po podjemni 
pogodbi oziroma postopku po ZJN);

– prevajalske storitve, lektoriranje in podobno;
– storitve izobraževanja in usposabljanja;
– analize, študije in načrti z informacijskega področja;
– administrativno tehnične storitve, če so neposre-

dno povezane z operacijo;
– storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, 

ocen, strokovnih mnenj in poročil;
– drugi stroški, ki so nujno potrebni za izvedbo ope-

racije in so bili predhodno odobreni s strani PO.
Kot upravičen strošek se lahko šteje tudi članarina 

v različnih združenjih (slovenskih ali tujih), če je članstvo 
v takem združenju neposredno povezano z izvajanjem 
operacije. Kot dokazilo se predloži utemeljitev, zakaj in 
kako je članstvo povezano z operacijo, če je potrebna 
tudi dokumentacija o postopku oddaje javnega naročila, 
če je upravičenec naročnik po zakonu, ki ureja javno 
naročanje oziroma dokumentacija, zahtevana v pogod-
bi o sofinanciranju oziroma v odločitvi o podpori v dru-
gih primerih (le ob prvem zahtevku za plačilo), pravna 
podlaga za izplačilo članarine (sporazum, pogodba …), 
račun in dokazilo o plačilu.
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Sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb s svojimi 
zaposlenimi je neupravičen strošek. To pravilo velja tudi 
v primeru konzorcija, ko konzorcijski partnerji sklepajo 
podjemne ali avtorske pogodbe z zaposlenimi pri svojih 
konzorcijskih partnerjih.

Strošek storitve zunanjega izvajalca je neupravi-
čen, če je:

– zunanji izvajalec povezana družba po pravilih za-
kona, ki ureja gospodarske družbe ali

– zakoniti zastopnik upravičenca, ali njegov dru-
žinski član:

– udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali 
zakoniti zastopnik zunanjega izvajalca

– ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb 
v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri 
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu zuna-
njega izvajalca.

E. Stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev (1.3 Oprema in druga opredmetena osnovna 
sredstva in 1.4 Investicije v neopredmetena sredstva)

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Izdatki nakupa, uporabe in vzdrževanja opreme so 

upravičeni, če so skladni s cilji operacije, razen če OU 
ali veljavna shema državnih pomoči določita drugače.

Nakup rabljene opreme ni upravičen strošek.
Nakup vozil je upravičen le, v kolikor je neposredno 

povezan s cilji projekta in je nakup bolj racionalen od 
najema vozila.

Pogoji upravičenosti:
Oprema se uporablja za namen in v skladu s cilji, 

določenimi v operaciji.
Investicije v opremo
V to kategorijo sodijo izdatki za investicije v opremo, 

ki so neposredno povezane s cilji operacije. V tem prime-
ru je lahko upravičen izdatek polna nabavna cena. Opre-
ma, katerega posamična nabavna vrednost po dobavite-
ljevem obračunu ne presega vrednosti 500,00 EUR, se 
lahko v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi 
izkazuje skupinsko kot drobni inventar ali kot opred-
meteno osnovno sredstvo (npr. računalniki, prenosniki, 
tablice, mobilni telefoni ipd.). Če nam osnovno sredstvo 
služi za opravljanje temeljne poslovne dejavnosti in se 
bo uporabljalo dlje kot eno leto, ga je potrebno opre-
deliti kot osnovno sredstvo (npr. računalnik, katerega 
vrednost je 400,00 EUR).

Nakup opreme, ki se uporablja kot podpora pri iz-
vajanju projekta

V to kategorijo sodi nakup opreme, ki ni izključno 
povezana s cilji operacije in ki se ne uporablja 100 % 
samo za namen operacije. Primer za tako opremo je lah-
ko nakup računalnikov, ki jih zaposleni uporabljajo tudi 
za druge aktivnosti upravičenca, ki niso del operacije. 
V tem primeru so kot upravičeni stroški lahko določijo 
stroški amortizacije v deležu uporabe za aktivnosti pri 
izvajanju operacije za obdobje trajanja operacije. Celotni 
stroški amortizacije so upravičeni, kadar je trajanje ope-
racije enako ali daljše kot amortizacijska doba.

Najem opreme
V to kategorijo sodi najem opreme, ki je neposredno 

povezana s cilji operacije. Upravičen je znesek najema, 
ki ga najemnik plača najemodajalcu in je dokazan s po-
trjenim računom ali knjigovodsko listino enake dokazne 
vrednosti. Upravičenec mora dokazati, da je bil najem 
stroškovno najbolj učinkovit način za uporabo opreme. 
Če bi bili pri drugem načinu (na primer zakupu opreme) 
stroški nižji (kar dokazuje upravičenec), presežek stro-
škov ni priznan kot upravičen strošek.

Zakup (lizing)
Upravičen je znesek za zakup, ki ga zakupnik pla-

ča zakupodajalcu in je dokazan s potrjenim računom ali 

knjigovodsko listino enake dokazne vrednosti. Zakupnik 
mora predvsem dokazati, da je bil zakup stroškovno 
najbolj učinkovit način za uporabo opreme. Če bi bili 
pri drugem načinu (na primer najemu opreme) stroški 
nižji (kar dokazuje upravičenec), presežek stroškov ni 
priznan kot upravičen strošek.

Investicije v neopredmetena sredstva
Izdatki za nakup in stroški vzdrževanja neopred-

metenih sredstev, ki vključujejo nakup nematerialnega 
premoženja, pridobitev patentov, nakup licenčne pro-
gramske opreme ali pridobitev drugih neopredmetenih 
osnovnih sredstev, so upravičeni do sofinanciranja.

F. Posredni stroški v pavšalu (8.1 Pavšalno finan-
ciranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več 
kategorij stroškov)

Posredni stroški so stroški, ki so povezani z nepo-
srednimi aktivnostmi operacije (investicije, delo) in se 
izračunajo po ključu, v kolikor niso opredeljeni v pavšal-
nem znesku po vnaprej določeni metodologiji ali nepo-
sredno na podlagi Uredbe št. 1303/2013/EU.

Posredni (operativni) stroški so upravičeni, če te-
meljijo na resničnih, dejansko plačanih stroških, ki se 
lahko po ustrezno utemeljeni, pošteni in nepristranski 
metodi pripišejo izvajanju določene operacije.

Posredni stroški so stroški, ki so povezani z nepo-
srednimi aktivnostmi operacije, in sicer v višini do 15 % 
vrednosti vseh upravičenih stroškov osebja zaposlene-
ga na projektu.

Primeri upravičenih posrednih stroškov so:
– stroški električne energije;
– stroški porabe kuriv in stroški ogrevanja;
– stroški vode in komunalnih storitev;
– stroški odvoza smeti;
– stroški telefona, faksa in elektronske pošte;
– stroški poštnih in kurirskih storitev;
– amortizacija osnovnih sredstev, ki ni izključno ve-

zana na operacijo;
– stroški potrošnega materiala (pisarniški material, 

čistilni material in posebni material) in drobnega inven-
tarja, ki se uporablja na operaciji;

– stroški režije, administracije;
– stroški tekočega vzdrževanja;
– stroški najema nepremičnin in opreme;
– zavarovalne premije za objekte in opremo.
G. Davek na dodano vrednost (6.1 Davek na do-

dano vrednost)
DDV se lahko vključi v finančni načrt kot upravičen 

strošek le v primeru, da upravičenec nima pravice do 
odbitka DDV, razen če sredstva kohezijske politike za 
upravičenca predstavljajo državno pomoč. Obračunani 
DDV tudi ni upravičen strošek, če upravičenec ne uve-
ljavi pravice do odbitka DDV.

Pri načrtovanju upravičenih stroškov in izdatkov je 
treba biti pozoren na DDV status. Obstajajo 3 možnosti:

– če je upravičenec identificiran za namene DDV in 
ima pravico do odbitka celotnega DDV, se DDV ne sme 
vključiti med upravičene stroške in izdatke (to pomeni, 
da je DDV neupravičen strošek in se mora financirati iz 
lastnih virov);

– če je upravičenec identificiran za namene DDV in 
nima pravice do odbitka DDV, se DDV lahko vključi med 
upravičene stroške in izdatke (to pomeni, da je celoten 
znesek DDV upravičen strošek);

– če je upravičenec identificiran za namene DDV 
in ima pravico le do delnega odbitka DDV, se DDV lah-
ko vključi med upravičene stroške in izdatke le v višini 
neodbitnega deleža (to pomeni, da je DDV delno upra-
vičen, delno pa neupravičen strošek oziroma izdatek).
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13.3. Neupravičeni stroški in izdatki
Neupravičeni stroški in izdatki niso predmet sofi-

nanciranja in jih krije upravičenec oziroma konzorcijski 
partner sam.

Med neupravičene stroške spadajo:
– obresti na dolgove, pogodbene kazni in kazni iz 

naslova izgubljenih tožb;
– nakup infrastrukture, nepremičnin in zemljišč;
– stroški v okviru pavšalnega financiranja, če pre-

segajo 15 % vrednosti vseh upravičenih stroškov osebja 
zaposlenega na projektu;

– nakup rabljene opreme;
– jubilejne nagrade (razen v primeru, če niso zakon-

sko obvezne za upravičenca);
– letne stimulacije, zavarovalne premije (razen 

v primeru, če niso zakonsko obvezne za upravičenca), 
različne bonitete in solidarnostne pomoči ter odpravnine;

– stroški, ki so v preteklosti že bili sofinancirani iz 
javnih virov oziroma stroški, ki so v času trajanja projek-
ta financirani iz drugih javnih virov;

– stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o sofinan-
ciranju prijavljenega projekta in

– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vse-
bino ter cilji prijavljenega projekta.

13.4. Dokazila za izkazovanje stroškov in izdatkov
Podrobneje so vrste stroškov, način uveljavljanja 

upravičenih stroškov in dokazila za izkazovanje stro-
škov in izdatkov določeni v veljavnih Navodilih organa 
upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopna na 
spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila.

Dokazovanje upravičenosti stroškov oziroma izdat-
kov je dolžnost upravičenca.

Podrobneje so upravičeni stroški opredeljeni v ve-
ljavnih Navodilih organa upravljanja o upravičenih stro-
ških za sredstva evropske kohezijske politike v obdo-
bju 2014–2020, dostopna na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila in Navodilih posredniške-
ga organa MZ upravičencem o izvajanju operacij in 
upravičenih stroških v okviru Operativnega programa 
za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 
2014–2020; dostopna na: http://www.mz.gov.si/filead-
min/mz.gov.si/pageuploads/evropska_kohezijska_poli-
tika/Navodila_posredniskega_organa_Ministrstva_za_
zdravje_upravicencem.pdf.

14. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja do-
voljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih 
pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.

15. Razmerje med sredstvi na postavkah namen-
skih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah 
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

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

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

16. Postopek izbora prijaviteljev
16.1. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev 

sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 14. 5. 

2018 do 12. ure.
Vloga mora prispeti v celoti v enem pisnem izvodu 

skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na 
USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljeni s Prilogo št. 2 
z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za 
izbor operacij 1. »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo pod-
pirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni 
oskrbi««, ki je del razpisne dokumentacije, z navedbo 
polnega naziva in naslova pošiljatelja, na naslov: Ministr-
stvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. V primeru 

neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se 
šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo 
do zgoraj določenega roka, ne glede na način dostave, 
prispele v glavno pisarno Ministrstva za zdravje, Štefa-
nova 5, Ljubljana, II. nadstropje, soba št. 23.

Vloge v neustrezno označenih in nepravočasno 
prispelih ovojnicah se ne bodo obravnavale in bodo 
s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.

16.2. Dodatne informacije in obveščanja
Vsa vprašanja za informacije in vprašanja v zvezi 

z razpisno dokumentacijo ali javno objavo morajo biti 
zahtevana v pisni obliki in poslana na elektronski naslov 
ministrstva: gp.mz@gov.si. Odgovori se podajajo v pisni 
obliki na spletni strani ministrstva pod rubriko »Pogoste 
vsebine za javnost«, »Javne objave«, »Javni razpisi 
s področja zdravja« v rubriki »Vprašanja in odgovori«. 
Vsi objavljeni odgovori imajo lahko status dopolnitve 
razpisne dokumentacije. Vprašanja se smejo postavljati 
do vključno dne 4. 5. 2018.

Ministrstvo za zdravje bo organiziralo informativno 
delavnico za potencialne prijavitelje, podatki o tem bodo 
objavljeni na spletni strani ministrstva: www.mz.gov.si.

16.3. Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti 
prijav in ocenjevanje

Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter po-
stopek in način izbora.

Vloge bo odprla in ocenila komisija za vodenje 
postopka javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: ko-
misija), ki jo imenuje ministrica za zdravje ali od nje 
pooblaščena oseba.

V prostorih ministrstva bo potekalo javno odpira-
nje vlog v prisotnosti članov komisije. Vloge se bodo 
odpirale 14. 5. 2018 ob 14. uri. Pri odpiranju vlog bo 
komisija ugotavljala formalno popolnost vlog. Vloga se 
bo štela kot formalno popolna, če bodo predloženi vsi 
dokumenti tako, kot je določeno v 16.6 točki te razpisne 
dokumentacije.

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

Izmed vseh prijaviteljev na posameznem vsebin-
skem sklopu, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, 
bo izbran po en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo na pod-
lagi meril zbral najvišje skupno število točk v skladu 
z 10. točko tega javnega razpisa.

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

v 16.1 točki tega javnega razpisa,
– vsebovale vseh dokumentov, kot jih zahteva 

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

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

iz 8. točke tega javnega razpisa,
– ki bodo v primeru, če bo na posameznem vsebin-

skem področju podanih več prijav, po številu točk uvr-
ščene na nižje mesto kot ga bodo zasedle ostale prijave.

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

Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen 
v 10. točki tega javnega razpisa.
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Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o so-
financiranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za 
zdravje za izvajanje operacij evropske kohezijske politi-
ke v programskem obdobju 2014–2020, ki jih bo izbrani 
prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta 
sestavni del razpisne dokumentacije.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni raz-
pis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, in 
sicer z objavo v Uradnem listu RS in na spletnem na-
slovu: http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_jav-
nost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja.

Pred potekom roka za oddajo prijav lahko ministr-
stvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo spre-
memb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba ozi-
roma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije 
in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: http://www.
mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_obja-
ve/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja.

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

Prijavitelji bodo s sklepom ministrice oziroma poo-
blaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni naj-
kasneje v roku 60 dni od prejema zadnje popolne vloge.

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

16.5. Dostopnost razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na sple-

tnem naslovu ministrstva: http://www.mz.gov.si/si/pogo-
ste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_
podrocja_zdravja/. Omogočen je tudi osebni dvig na 
Ministrstvu za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljublja-
na. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski 
naslov isabelle.querrioux@gov.si ali pokličete Isabelle 
Querrioux (tel. 01/478-69-66).

16.6. Seznam prijavnih obrazcev in prilog
16.6.1. Prijavni obrazci
Razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki mo-

rajo biti v celoti izpolnjeni in so sestavni del prijave:
Obrazec št. 1: Osnovni podatki o projektu, prijavite-

lju in konzorcijskih partnerjih;
Obrazec št. 2: Prijavnica;
Obrazec št. 3: Finančni načrt projekta;
Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in 

sprejemanju razpisnih pogojev;
Obrazec št. 5: Dogovor o sodelovanju;
Obrazec št. 6: Izjava o izvedljivosti kadrovskega 

načrta.
16.6.2. Priloge, ki so del razpisne dokumentacije
Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju;
Priloga št. 2: Označba prijave;
Priloga št. 3: Konzorcijska pogodba;
Priloga št. 4: Nabor storitev DO;
Priloga št. 5: Potrebna oprema;
Tabela 1: Kohezijski regiji Republike Slovenije.
Navodila posredniškega organa Ministrstva za 

zdravje upravičencem o izvajanju operacij in upraviče-
nih stroških v okviru Operativnega programa za izvaja-
nje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 
s prilogami;

Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva 
EKP v obdobju 2014–2020;

Priročnik za uporabo informacijskega sistema 
e-MA;

Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz raz-
pisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.

17. Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, 
izbranih na javnem razpisu

17.1. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja 
javno naročanje

Upravičenec bo moral pri porabi dodeljenih sred-
stev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, v kolikor 
so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz 
Navodil posredniškega organa Ministrstva za zdravje 
upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stro-
ških v okviru OP 2014–2020 s prilogami za izvajanje 
operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020. V pri-
merih, ko je ocenjena vrednost predmeta naročila brez 
davka na dodano vrednost nižja od 20.000,00 EUR, 
mora upravičenec kot naročnik pridobiti več konkurenč-
nih ponudb (vsaj tri).

17.2. Zahteve glede informiranja in obveščanja 
javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno 
s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili 
organa upravljanja.

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

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

17.3. Morebitno dopolnilno financiranje
Dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno 

z 98. členom Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.
17.4. Zahteve glede hranjenja dokumentacije 

o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne 

originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zago-
tavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe 
bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in 
nacionalno zakonodajo.

V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo 
moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh do-
kumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 
31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisi-
ji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O na-
tančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravi-
čenec po končani operaciji pisno s strani ministrstva.

Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo 
sredstev za operacijo računovodsko ločeno na poseb-
nem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski 
kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako 
operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagoto-
vljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno 
ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev 
in vračljive podpore, za katere pa bo upravičenec dolžan 
voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.

17.5. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o operaciji 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 kot posredniškega organa, organa 
upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa 
ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizij-
skih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).

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

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

17.6. 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 moških in žensk ter preprečiti vsakršno 
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, 
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvaja-
nje 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.

17.7. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih 
skrivnosti

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

Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so infor-
macije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji 
posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni 
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – 
UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US 
in 102/15), 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. Prijavitelji 
morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti 
dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če 
prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, 
bo ministrstvo domnevalo, da vloga po stališču prijavite-
lja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkriti 
oziroma dostopni javnosti.

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.

17.8. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov 
operacije

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

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

17.9. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja do-
seganja ciljev in kazalnikov operacije

Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednote-
nja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Ured-
be 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe 
1304/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagota-
vljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije. 
Omejitve glede sprememb operacije morajo biti v skladu 
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU.

18. 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 upravičenec ministrstva 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 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 podlagi 
ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upraviče-
nec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na 
transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v pro-
račun Republike Slovenije. Če je bilo takšno ravnanje 
izvedeno namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.

19. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje 
posamezne operacije ali da je višina operacije presegla 
maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stro-
škov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli 
drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno 
uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo 
že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi za-
mudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz prora-
čuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravi-
čenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike 
Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov 
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. Vrnjeni zneski 
bodo za upravičenca izgubljeni.

Ministrstvo za zdravje

 Ob-1996/18
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 naložbe 
v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in 
trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja pode-
želja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni 
list RS, št. 104/15, 32/16, 66/16, 14/17, 38/17 in 40/17 – 
popr. in 19/18; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
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1. javni razpis
za podukrep 4.3: Podpora za naložbe  

v infrastrukturo, povezano z razvojem, 
posodabljanjem ali prilagoditvijo  

kmetijstva in gozdarstva  
Operacija: Tehnološke posodobitve namakalnih 

sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

1. Osnovni podatki o javnem razpisu:

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v tehnološke posodobitve 
namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, brez namakalne 
opreme oziroma ureditev vodnega vira.

Razpisana sredstva po sklopih: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 5.000.000 EUR. 
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
– 3.750.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 
2014–2020 – EU,
– 1.250.000 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 Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki 
so namenjeni več uporabnikom (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 7. maja 2018 do 
vključno 31. avgusta 2018 do 24. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov: Skladno z 99. členom Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so 
nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo 
sredstev.
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno 
povezani s pripravo in izvedbo naložbe, ter stroški nakupa kmetijskih zemljišč, 
ki so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo 
sredstev.
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

2. Predmet podpore: predmet podpore je določen 
v 58. členu Uredbe.

3. Upravičenec: upravičenec je določen v 59. 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) Investitor mora v skladu s 101. členom Uredbe 

izkazovati zaprtost finančne konstrukcije.
4. 2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
Posebni pogoji so določeni v 61. členu Uredbe.
5. Upravičeni stroški: upravičeni stroški so določeni 

v 60., 94., 95., 96. in 98. členu Uredbe.
6. Merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog so določena v skladu 

z 62. členom Uredbe in so podrobneje opredeljena v tem 
javnem razpisu:

Merila Maksimalno
št. točk

1. EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE 45
Velikost namakalnega območja 20
Delež podpisanih pogodb o uporabi namakalnega sistema oziroma soglasij za tehnološko 
posodobitev namakalnega sistema

25
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Merila Maksimalno
št. točk

2. GEOGRAFSKI VIDIK LOKACIJE NALOŽBE 10
Koeficient razvitosti občine
3. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI PODNEBNIH SPREMEMBAH 45
Potencialni prihranek vode 25
Potencialni prihranek energije 20
SKUPAJ 100
VSTOPNI PRAG TOČK 30

Ocenitve:

EKONOMSKI VIDIK NALOŽBE (maksimalno število točk 45) 45
1. Velikost namakalnega območja 20
Navodilo: Velikost namakalnega območja je povezana z interesom lastnikov zemljišč na posameznem 
območju. Večje kot je območje, večji je interes po tehnološki posodobitve namakalnega sistema in več točk 
dobi upravičenec. Točke bodo deljene po velikostnih skupinah, maksimalno število točk (20) dobijo tista 
namakalna območja, ki so večja od 150 ha.
Velikost namakalnega območja:
20 – namakalno območje je veliko 150 ha ali več
15 – namakalno območje je veliko od vključno 75 ha do manj kot 150 ha
10 – namakalno območje je veliko od vključno 10 ha do manj kot 75 ha
5 – namakalno območje je manjše od 10 ha
2. Delež podpisanih pogodb o uporabi namakalnega sistema oziroma soglasij za tehnološko posodobitev 
namakalnega sistema

25

Navodilo: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov so povezane z interesom lastnikov zemljišč 
na posameznem območju oziroma z izkoriščenostjo namakalnih sistemov, ki so predmet tehnoloških 
posodobitev. Večji kot je delež podpisanih pogodb o uporabi namakalnega sistema (pri lokalnih ali državnih 
namakalnih sistemih) oziroma soglasij k tehnološkim posodobitvam namakalnega sistema (pri zasebnih 
namakalnih sistemih), večji je interes po tehnološki posodobitve namakalnega sistema in več točk dobi 
upravičenec. Točke bodo deljene po velikostnih skupinah, maksimalno število točk (25) dobijo tista 
namakalna območja, kjer je delež podpisanih pogodb o uporabi namakalnega sistema oziroma soglasij 
k tehnološkim posodobitvam namakalnih sistemov višji od 80 % površine namakalnega sistema.
Delež soglasij:
25 – delež soglasij je višji od 80 %
20 – delež soglasij je od vključno 73 % do vključno 80 %
15 – delež soglasij je od vključno 65 % do manj kot 73 %
10 – delež soglasij je od vključno 57 % do manj kot 65 %
5 – delež soglasij je od vključno 50 % do manj kot 57 %
GEOGRAFSKI VIDIK LOKACIJE NALOŽBE 10
Koeficient razvitosti občine 10
Navodilo: Vlada Republike Slovenije vsako leto določi koeficient razvitosti občin za tekoče leto. 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. Nižji kot je koeficient 
posamezne občine, več točk na javnem razpisu občina dobi. Koeficienti bodo združeni v skupine, največje 
možno število točk je 10, ki ga prejmejo občine, pri katerih je koeficient razvitosti 0,8 ali nižji.
Koeficient razvitosti občine:
10 – koeficient razvitosti občine je 0,8 ali manjši
5 – koeficient razvitosti občine je večji od 0,8 do manjši kot 1,00
1 – koeficient razvitosti občine je 1,00 ali višji
PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM PRI PODNEBNIH SPREMEMBAH 45
1. Potencialni prihranek vode 25
Navodilo: Osnovni namen tehnoloških posodobitev namakalnih sistemov je izboljšanje njihovega delovanja, 
saj so zaradi zastarelosti izgube vode v sistemu velike. S tehnološko posodobitvijo je za namakanje 
enako velikega namakalnega območja potrebna manjša količina vode. Za pridobitev sredstev iz naslova 
te operacije je potrebno pripraviti elaborat, ki izkazuje potencialni prihranek vode in energije po tehnološki 
posodobitvi namakalnega sistema. Primerja se poraba vode in energije obstoječega namakalnega sistema 
s predvidenim stanjem po izvedbi tehnološke posodobitve.
Točke bodo deljene po velikostnih skupinah, maksimalno število točk (25) dobijo tisti projekti, pri katerih je 
potencialni prihranek vode večji od 25 odstotkov.
Potencialni prihranek vode:
25 – potencialni prihranek vode bo večji od 25 %
20 – potencialni prihranek vode bo od vključno 22 % do vključno 25 %
15 – potencialni prihranek vode bo od vključno 18 % do manj kot 22 %
10 – potencialni prihranek vode bo od vključno 15 % do manj kot od 18 %
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2. Potencialni prihranek energije 20
Navodilo: Osnovni namen tehnoloških posodobitev namakalnih sistemov je izboljšanje njihovega delovanja, 
saj so zaradi tehnološke zastarelosti energetsko zelo potratni. S tehnološko posodobitvijo je za namakanje 
enako velikega namakalnega območja potrebno manj energije. Za pridobitev sredstev iz naslova te operacije 
je potrebno pripraviti elaborat, ki izkazuje potencialni prihranek vode in energije po tehnološki posodobitvi 
namakalnega sistema. Primerja se poraba vode in energije obstoječega namakalnega sistema s predvidenim 
stanjem po izvedbi tehnološke posodobitve.
Točke bodo deljene po velikostnih skupinah, maksimalno število točk (20) dobijo tisti projekti, pri katerih je 
potencialni prihranek energije večji od 25 odstotkov.
Potencialni prihranek energije:
20 – potencialni prihranek energije bo večji od 25 %
15 – potencialni prihranek energije bo od vključno 20 % do vključno kot 25 %
10 – potencialni prihranek energije bo od vključno 15 % do manj kot 20 %
5 – potencialni prihranek energije bo od vključno 10 % do manj kot od 15 %

8. Obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu 
sredstev: obveznosti upravičenca po zadnjem izplačilu 
sredstev so določene v 64. in 106. členu Uredbe.

9. Finančne določbe: finančne določbe so oprede-
ljene v 65. 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 ocenjenih 

vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis ena-
ko 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 pripravi 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 63., 102., 104. in 105. členu Uredbe.

12. Javna objava upravičencev: podatki o upravi-
čencih se objavijo v skladu s 107. členom Uredbe.

13. 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

 Ob-1968/18
Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o ure-

sničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 
20/11 in 111/13), prvega odstavka 11. člena Zakona 
o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 
94/09, 4/10, 20/11, 100/11, 111/13 in 68/16; v nada-
ljevanju: ZUIJK), prvega in tretjega odstavka 3. člena, 
drugega odstavka 7. člena, drugega odstavka 42. člena 
ter prvega odstavka 51. člena Pravilnika o izvedbi po-
stopka izbire projektov in programov, pogojih in merilih 
za izbor projektov in programov ter postopku sklepanja 
pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izva-
janjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne 
agencije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/17), 
Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slo-

venije objavlja naslednja javna razpisa (v nadaljevanju: 
javni razpis):

– Redni letni javni razpis za sofinanciranje pro-
gramov organizirane filmske stroke v Republiki Slo-
veniji za leto 2018,

– Redni letni javni razpis za sofinanciranje ra-
zvoja scenarija na področju celovečernega igranega 
in dokumentarnega filma ter animiranega filma ne 
glede na dolžino trajanja za leto 2018.

Besedilo navedenih javnih razpisov bo od dne 
13. 4. 2018 dalje objavljeno na spletnem mestu Slo-
venskega filmskega centra, javne agencije Republike 
Slovenije: www.sfc.si, v zavihku javni razpisi.

Slovenski filmski center,  
javna agencija Republike Slovenije

 Ob-1967/18
Na podlagi Zakona o romski skupnosti v Republiki 

Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07), 10. člena Poslovnika 
Sveta romske skupnosti in Aneksa št. 1 k Pogodbi o sofi-
nanciranju Sveta romske skupnosti Republike Slovenije 
za leto 2018 objavlja Svet romske skupnosti Republike 
Slovenije

javni razpis
za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij 

romske skupnosti (romske zveze) v letu 2018,  
JR-PRS2018

1. Posredniško telo, ki dodeljuje sredstva: Svet 
romske skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16/a, 
9000 Murska Sobota.

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

mov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske 
zveze) v Republiki Sloveniji v letu 2018, ki spodbujajo 
aktivacijo in večje vključevanje pripadnic in pripadnikov 
romske skupnosti v družbo, prispevajo k opolnomočenju 
pripadnic in pripadnikov skupnosti in izboljšanju njiho-
vega položaja ter prispevajo k odpravljanju nestrpnosti 
med večinskim in manjšinskim prebivalstvom, še pose-
bej v lokalnih okoljih.

Sofinancirani bodo programi aktivnosti:
a) namenjeni spodbujanju vključevanja otrok in mla-

dih v lokalnih okoljih v programe predšolske vzgoje, 
programe osnovnošolskega, srednješolskega (vključno 
s poklicnim) in univerzitetnega izobraževanja, spodbuja-
nju uspešnega zaključevanja programov izobraževanja 
in odpravljanja pojava osipništva ter promociji izobraže-
vanja kot vrednote in gonilne sile razvoja posameznika 
in skupnosti;
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b) namenjeni spodbujanju aktivacije pripadnic in 
pripadnikov romske skupnosti, še posebej romskih žen-
sk in mladih v lokalnih okoljih, za približevanje trgu dela 
preko spodbujanja vključevanja v ukrepe Aktivne politike 
zaposlovanja, spodbujanju razvoja programov za izbolj-
šanje njihovih zaposlitvenih možnosti (npr. oblikovanje 
novih, inovativnih programov, razvijanje socialnega pod-
jetništva itd.) in promociji zaposlovanja kot vrednote in 
gonilne sile zagotavljanja boljših življenjskih pogojev 
posameznika ter posledično razvoja skupnosti;

c) namenjeni ozaveščanju otrok in mladih iz večin-
ske skupnosti ter zaposlenih v javni upravi in pravoso-
dnih organih o prisotnosti romske skupnosti, njeni kulturi 
in jezikovni sestavi ter pomenu za slovenski prostor, 
s ciljem približevanja in odpravljanja predsodkov ter 
stereotipov;

d) namenjeni usposabljanju predstavnic in pred-
stavnikov romske skupnosti v svetih samoupravnih lo-
kalnih skupnosti, predstavnic in predstavnikov društev 
in ostalih aktivistk in aktivistov iz vrst romske skupnosti;

e) namenjeni zagotavljanju pomoči društvom pri 
prijavi na razpise na različnih področjih, tako tistih, na-
menjenih izključno romski skupnosti, kot tudi tistih, na-
menjenih vsem nevladnim organizacijam.

V razpisu bodo imeli prednost programi aktivnosti, ki:
– bodo dolgoročno naravnani,
– bodo usmerjeni v izboljšanje položaja pripadnic in 

pripadnikov romske skupnosti na lokalni ravni,
– bodo vključevali aktivnosti v različnih regijah 

v Sloveniji, kjer živijo Romi,
– bodo spodbujali medsebojno povezovanje in so-

delovanje organizacij romske skupnosti,
– ne bodo vključevali enakih aktivnosti, ki so jih na 

Javni razpis Sveta romske skupnosti Republike Slove-
nije za sofinanciranje programov in projektov romskih 
društev v letu 2018 (Uradni list RS, št. 21/18) prijavila 
posamezna društva, ki so člani zveze društev, ki prijavlja 
program aktivnosti.

V skupino »mladi« se uvrščajo:
– učenci zadnje triade osnovne šole,
– dijaki,
– študenti univerz in visokih šol,
– mladi med 15. in 29. letom starosti, ki niso vklju-

čeni v izobraževalni proces.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpol-

njujejo naslednje pogoje:
– predstavljajo zvezo društev v Republiki Sloveniji, 

ki je registrirana kot pravna oseba zasebnega prava, ki 
jo ustanovijo pripadniki romske skupnosti in vključuje 
najmanj pet društev,

– trend njihovega delovanja je dolgoročen in so na 
dan objave javnega razpisa registrirane najmanj eno 
leto,

– imajo poravnane vse davke, prispevke in druge 
dajatve določene z zakonom,

– spoštujejo postopke in obveznosti v zvezi z rabo 
proračunskih sredstev Republike Slovenije,

– spoštujejo predpise s področja varstva osebnih 
podatkov,

– predložijo potrdilo o solventnosti,
– predložijo izjave najmanj 5 včlanjenih romskih 

društev.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od 

zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
4. Merila za sofinanciranje
Merila za ocenitev vlog, ob izpolnjevanju vseh zah-

tevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, 
so naslednja:

– kakovost programa aktivnosti – do 35 točk,
– ustreznost delovnega načrta programa aktivnosti 

in ustreznost finančne konstrukcije programa aktivnosti 
– do 30 točk,

– povezano delovanje organizacij romske skupnosti 
(romskih zvez) z romskimi društvi – 15 točk,

– število vključenih subjektov v izvedbo aktivnosti 
– do 15 točk,

– reference preteklih uspešno izvedenih projektov 
v korist romske skupnosti – 5 točk.

Opis meril je podan v razpisni dokumentaciji.
Na ocenjevanje ne vpliva število prijavljenih aktiv-

nosti.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago 

za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis 

znaša 176.400,00 EUR.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje v letu 2018 

morajo biti porabljena v istem letu.
6. Predložitev vloge
Prijavitelji morajo vloge oddati najkasneje do vključ-

no 30. 4. 2018. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila 
oddana priporočeno na pošti najkasneje 30. 4. 2018 ozi-
roma istega dne najkasneje do 14. ure osebno predlo-
žena Svetu romske skupnosti Republike Slovenije. 
Nepravočasno prispele vloge bodo neodprte vrnjene 
prijaviteljem.

Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po 
pošti ali osebno na naslov naročnika: Svet romske 
skupnosti Republike Slovenije, Lendavska 16/a, 9000 
Murska Sobota.

Prijavitelji svoje vloge predložijo na prijavnem 
obrazcu in v zaprti ovojnici.

Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka na sprednji strani ovojnice »Ne od-

piraj – Prijava na javni razpis JR-PRS2018«,
– naslov Sveta romske skupnosti Republike Slo-

venije,
– naziv prijavitelja ter njegov naslov na hrbtni strani 

ovojnice.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma 

sedem dni po zaključku razpisa.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpol-

njene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer 
v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

Prijavitelji, katerih vloge niso bile popolne, bodo 
pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni 
od prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih 
vlagatelj v tem roku ne dopolni, se zavržejo.

8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa 
obveščeni v roku 10 dni od dneva sprejetja odločitve 
o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma 
v 45 delovnih dneh od roka za predložitev vlog.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija bo od 13. 4. 2018 dalje 

dostopna na internetnem naslovu Urada Vlade RS za 
narodnosti: http://www.un.gov.si/.

Na v prejšnjem odstavku navedenem naslovu bo 
objavljena tudi morebitna dopolnilna dokumentacija 
(morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, 
spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije ipd.).

10. Dodatna pojasnila: prijavitelji se lahko za pri-
dobitev dodatnih pojasnil in informacij obrnejo na Svet 
romske skupnosti Republike Slovenije, in sicer po 
tel. 02/526-13-04 ali po elektronski pošti na naslov: 
rskupnost@siol.net.

Svet romske skupnosti Republike Slovenije
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 Ob-1960/18

Na podlagi Odredbe o razdeljevanju dela sred-
stev javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija 
(Uradni list RS, št. 84/99), Programa dela in finančnega 
načrta javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija 
za leto 2018, sprejetega na 1. seji sveta tega javnega 
zavoda dne 19. 1. 2018 ter sklepa Ministrstva za okolje 
in prostor št. 35602-4/2018 z dne 7. 2. 2018, objavlja 
javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija

javni razpis
za razdelitev dela sredstev javnega zavoda  

Park Škocjanske jame, Slovenija, v letu 2018
I. Ime in sedež naročnika razpisa: naročnik razpisa 

je javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 
št. 2, 6215 Divača.

II. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje:
a) obnove kulturne dediščine v smislu nakupa, izde-

lave, montaže ali popravila tipičnih elementov »kraške« 
arhitekture oziroma materialov, ki izboljšujejo stavbno 
dediščino (v nadaljnjem besedilu: investicije);

b) nakupa peči na lesno biomaso, kjer gre za za-
menjavo kotlov na fosilna goriva (v nadaljnjem besedilu: 
investicije);

c) izvedbe poslovnega projekta z namenom po-
speševanja usklajenega razvoja parka (v nadaljnjem 
besedilu: projekt);

d) predhodnih arheoloških raziskav (v nadaljnjem 
besedilu: raziskave) in

e) košnje in spravila sena na zemljiščih, kjer je 
onemogočen dostop z večjo kmetijsko mehanizacijo, 
to je samonakladalno prikolico (v nadaljnjem besedilu: 
košnja).

Predmet sofinanciranja so investicije in projekt iz 
območja naselji, ki ležijo v zavarovanem območju parka, 
ter raziskave v zvezi z investicijami pod točko II. a. Ne-
povratna sredstva pod točkami a, b, d in e lahko prido-
bijo fizične in pravne osebe, ki so v skladu s to razpisno 
dokumentacijo lastnice ali najemnice nepremičnine na 
območju parka in bodo predložile ustrezno dokumenta-
cijo, kot izhaja iz določb tega razpisa. Nepovratna sred-
stva pod točko c lahko pridobijo fizične in pravne osebe, 
ki bodo pripravile poslovni načrt za izvedbo dejavnosti, 
ki bo pospeševala usklajeni razvoj parka, in bodo prelo-
žile ustrezno dokumentacijo v skladu z določbami tega 
razpisa.

III. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev je:
– za investicije pod točko II. a – 20.000,00 EUR;
– za investicije pod točko II. b – 1.000,00 EUR;
– za projekte pod točko II. c – 19.000,00 EUR.
– za investicije pod točko II. d – 1.000,00 EUR
– za investicije pod točko II. e – 1.000,00 EUR.
V skladu s 105. členom Zakona o dohodnini 

(ZDoh-2) se fizičnim osebam, ki so upravičeni do dode-
litve sredstev na podlagi tega javnega razpisa, obračuna 
dohodnina v višini 25 %.

Upravičeni stroški so stroški investicije in raziskav 
ter projekti, ki so predmet tega razpisa, od oddaje vloge 
dalje.

V kolikor komisija po odpiranju vlog ugotovi, da pod 
točko II. b, II. d ali II. e ni prijavljenih investicij, raziskav 
ali košenj, se sredstva iz točk II. b, II. d ali II. e prenese-
jo pod točko II. a. V kolikor komisija po odpiranju vlog 
ugotovi, da pod točko II. c ni vložene nobene vloge 
za predprijavo, se sredstva iz točke II. c prenesejo pod 
točko II. a.

IV. Namen sredstev
Pod točko II. a se sredstva namenijo za sofinancira-

nje obnove kulturne dediščine v smislu izdelave, monta-
že in popravila tipičnih elementov »kraške« arhitekture 
oziroma nakup materialov, in sicer za:

– plačilo za popravila delov ostrešij obstoječega 
stavbnega fonda tudi z namenom manjših izgub energije,

– nakup opečnatih korcev in plačilo del za prekritje 
oziroma popravilo obstoječih streh,

– nakup in montažo kamnitih škrl (avtohtoni apne-
nec) za strešne vence,

– restavratorsko obnovo kalon ter kamnitih okvirov 
vrat ali oken oziroma nakup in montažo novih po videzu 
izvornih (avtohtoni apnenec),

– prvenstveno za restavratorsko obnovo lesenih 
vrat, oken in polken domačij oziroma za nakup in mon-
tažo novih po videzu izvornih tudi z namenom ekološke 
sanacije, v primeru da izvornih ni mogoče restavrirati,

– nakup in montažo kamnitih stopnic (avtohtoni 
apnenec) v okolici objekta oziroma na objektu, v kolikor 
so tam že bile,

– nakup in montažo dvoriščnih ograj, v kolikor so 
zgodovinsko izpričane,

– nakup gradbenega materiala (pesek, apno, bar-
ve) oziroma plačilo del za obnovo fasad domačij, pri 
čemer toplotna izolacija kamnitih fasad ni predmet so-
financiranja,

– restavratorsko obnovo oklepov (šap) vodnjakov 
(štirn),

– plačilo stroškov čiščenja, krpanja, nabave ter 
izdelave vodotesnih premazov podzemnih zbiralnikov 
vode,

– nakup in montažo kamnitih tlakov (avtohtoni 
apnenec) ali robnikov za tlakovanje dvorišč,

– nakup gradbenega materiala (lomljen kamen – 
avtohtoni apnenec) oziroma plačilo del za obnovo mej-
nih kamnitih suhih zidov domačij ali zidov ob javnih 
cestah in poteh,

– nakup in montažo kamnitih plošč (avtohtoni apne-
nec) za zaključek vrha kamnitih zidov v skladu z izvorno 
izvedbo posameznega zidu.

Pod točko II. b se sredstva namenijo za nakup in 
montažo peči na lesno biomaso.

Skladno z zahtevami standarda SIST EN 303-5 
mora imeti kurilna naprava 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 ogljiko-
vega monoksida pa manjša od 500 mg/m3.

Za vgradnjo peletne peči z vodnim toplotnim pre-
nosnikom (kamin), ki bo priklopljena na centralno ogre-
vanje, pa mora imeti skladno z zahtevami standarda 
SIST EN 14785 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 
monoksida pa manjša od 250 mg/m3. 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.

Pod točko II. c se sredstva namenijo za izvedbo 
poslovnega projekta z namenom pospeševanja usklaje-
nega razvoja parka. Dejavnosti, ki pospešujejo usklajen 
razvoj parka, so vse tiste dejavnosti, ki prispevajo k ra-
zvoju parka in niso v nasprotju s sprejetim programom 
varstva in razvoja parka, zlasti pa turizem, gostinstvo, 
trgovina, tradicionalna obrt in kmetijstvo.

Pod točko II. d se sredstva namenijo za izved-
bo predhodnih arheoloških raziskav.
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Pod točko II. e se sredstva namenijo za dejavno 
varovanje naravne dediščine, ki je usmerjeno k ohranja-
nju ali izboljšanju stanja naravne dediščine na območju 
parka, in sicer za vzdrževanje in obnovo krajine.

Vlagatelj je upravičen do povračila pavšalnih stro-
škov košnje in spravila sena na zemljiščih, ki mu nasta-
nejo zaradi onemogočenega dostopa z večjo kmetijsko 
mehanizacijo, to je samonakladalno prikolico, v višini 
400 EUR/ha. Vlagatelj ne sme košnje izvesti pred ter-
minom, ki ga naročnik razpisa določi v odločbi oziroma 
pogodbi o dodelitvi sredstev.

V. Pogoji
Sredstva pod točkami II. a, II. b in II. d lahko pridobi 

fizična in pravna oseba, ki:
– je lastnik ali solastnik nepremičnine na zavarova-

nem območju parka Škocjanske jame in
– izpolnjuje s tem razpisom zahtevane pogoje.
Sredstva pod točkami II. e lahko pridobi fizična in 

pravna oseba, ki:
– je lastnik, solastnik ali najemnik nepremičnine 

z ustrezno najemno dokumentacijo na zavarovanem 
območju parka Škocjanske jame in

– izpolnjuje s tem razpisom zahtevane pogoje.
Sredstva pod točko II. c lahko pridobi fizična ali 

pravna oseba, ki:
– bo sredstva uporabila za izvedbo poslovnega pro-

jekta na zavarovanem območju parka Škocjanske jame,
– ima zagotovljeno lastno financiranje izvedbe po-

slovnega projekta v višini vsaj 50 % vrednosti celega 
projekta in

– izpolnjuje s tem razpisom zahtevane pogoje.
Posamezni vlagatelj se lahko prijavi na več točk 

razpisa.
VI. Merila za izbor
V kolikor se za pridobitev sredstev po točkah II. a, 

II. b in II. d prijavi več vlagateljev, ki so solastniki iste ne-
premičnine, lahko za vsako posamezno gospodinjstvo 
sredstva pridobi največ en vlagatelj, kar mora vlagatelj 
izkazati s potrdilom iz gospodinjske evidence. Če se iz 
istega gospodinjstva na isto točko razpisa prijavi več 
solastnikov iste nepremičnine, jih javni zavod pozove, 
da pisno izjavijo, katero vlogo umikajo in katera vloga 
ostane v veljavi.

V kolikor se za pridobitev sredstev po točki II. e pri-
javi več vlagateljev, ki so solastniki iste nepremičnine, 
lahko za vsako posamezno nepremičnino sredstva pri-
dobi največ en vlagatelj. Če se za isto nepremičnino na 
točko II. e prijavi več solastnikov iste nepremičnine, jih 
javni zavod pozove, da pisno izjavijo, katero vlogo umi-
kajo in katera vloga ostane v veljavi.

Sredstva iz točk II. a in II. b se bodo razdelila vsem 
upravičenim vlagateljem, ki bodo izpolnjevali pogoje 
iz tega razpisa, v enakem znesku, in sicer tako, da se 
višina vseh razpoložljivih sredstev deli s številom vseh 
upravičenih vlagateljev ne glede na prijavljeno višino 
sredstev posameznih upravičencev ob omejitvi, da je 
maksimalni znesek, ki ga upravičenec lahko dobi, vre-
dnost izvedene investicije.

Sredstva iz točke II. d se bodo vsem upravičenim 
vlagateljem, ki bodo izpolnjevali pogoje iz tega razpisa, 
razdelila v višini vrednosti izvedenih predhodnih arheo-
loških raziskav. V primeru, da bo vsota vrednosti izve-
denih predhodnih arheoloških raziskav vseh upravičenih 
vlagateljev presegla vrednost iz točke II. d, bodo upra-
vičeni vlagatelji dobili sorazmeren delež dejanske vre-
dnosti, vendar največ v višini vrednosti izvedenih pred-
hodnih arheoloških raziskav.

Sredstva iz točke II. e se bodo razdelila vsem upra-
vičenim vlagateljem, ki bodo izpolnjevali pogoje iz tega 

razpisa, glede na velikost dela nepremičnine, na kate-
rem se bo izvajala košnja, v višini 400 EUR/ha. V kolikor 
bo skupna površina prijavljenih površin večja od 2,5 ha, 
dobijo upravičeni vlagatelji sorazmerni delež.

Sredstva iz točke II. c so namenjena za izvedbo 
poslovnih projektov z namenom pospeševanja uskla-
jenega razvoja parka in se bodo dodelila upravičenim 
vlagateljem, ki bodo na podlagi oddane prijavne vloge 
po oceni komisije in merilih, določenih s tem razpisom, 
prejeli največ točk. Komisija si pridržuje pravico, da ne 
izbere nobenega upravičenca, v kolikor nihče od vlaga-
teljev ne doseže ocene v vrednosti vsaj 50 %.

Poslovne načrte bo ocenila strokovna komisija. Ko-
misija bo upoštevala naslednje kriterije:

– trajnostna naravnanost projekta (25 %),
– prepričljivost in primerna pokritost ključnih vsebin 

poslovnega načrta (25 %),
– tržni potencial ideje (20 %),
– uresničljivost poslovnega načrta (20 %),
– primernost tehnične izvedbe (10 %).
VII. Vloga za prijavo in obvezne priloge
Prijava na razpis mora vsebovati pri vlogah za do-

delitev sredstev pod točkama II. a, II. b in II. e naslednjo 
dokumentacijo:

– izpolnjeno vlogo za prijavo, ki je sestavni del raz-
pisne dokumentacije;

– zemljiškoknjižni izpisek, ki ne sme biti starejši od 
6 mesecev;

– potrdilo iz gospodinjske evidence, če se v skladu 
s tem razpisom več solastnikov iste nepremičnine prijavi 
pod isto točko razpisa in

– gradbeno dovoljenje, v kolikor je potrebno po 
Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1D, Uradni list RS, 
št. 57/12).

Pri prijavi na točko II. a mora vloga vsebovati tudi:
– skico oziroma fotografijo z označenim predvide-

nim obsegom del v razpisnem letu v primeru, če gre za 
izvedbo posega v več fazah, in

– izpolnjeno vlogo za kulturnovarstveno soglasje 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območ-
na enota Nova Gorica (v nadaljevanju ZVKDS OE NG) 
na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Pri prijavi na točko II. b mora vloga vsebovati tudi:
– tehnično dokumentacijo, iz katere je razvidna 

skladnost z razpisom.
Prijava na razpis pod točko II. c je dvostopenjska.
Pogoj za uspešno prijavo na točko II. c je oddaja 

vloge za predprijavo v predpisanem roku. Predprijava 
ne zavezuje, vendar pa bo lahko samo vlagatelj, ki bo 
pravočasno oddal vlogo za predprijavo, vložil tudi vlogo 
za prijavo.

Predprijava na točko II. c nima obveznih prilog.
Prijava na točko II. c mora vsebovati:
– poslovni načrt, ki mora imeti obvezne naslednje 

sestavine: povzetek poslovnega načrta, predstavitev 
proizvoda oziroma storitve, podjetja in panoge, razi-
skavo in analizo trga, načrt trženja, načrt kadrovanja 
oziroma organizacije dela, načrt razvoja izdelka oziroma 
storitve, terminski načrt, proučitev kritičnih tveganj in 
problemov, finančni načrt za naslednjih 5 let,

– pisno izjavo:
– o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je pre-

jemnik prejel na podlagi te ali drugih uredb de minimis 
v predhodnih dveh poslovnih in v tekočem poslovnem letu,

– da prejemnik ni povezan z nobenim podjetjem 
v smislu drugega odstavka 2. člena Uredbe de minimis,

– ali je bilo podjetje v zadnjih 3 letih pripojeno 
k drugemu podjetju ali je prišlo do delitve podjetja.

Prijava na točko II. d mora vsebovati izjavo o prijavi.
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VIII. Pridobitev kulturnovarstvenega soglasja: vlo-
go za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja prijavitelj 
odda v sklopu zahtevane dokumentacije priložene prijavi 
na razpis. Poleg prijavnega obrazca se v prilogi razpisa 
nahaja obrazec »Vloga za izdajo kulturnovarstvenega 
soglasja«, ki ga prijavitelj izpolni in mu priloži skico ter 
natančen opis nameravanega posega. ZVKDS OE NG 
bo na podlagi vloge izdal kulturnovarstveno soglasje za 
tiste posege, ki bodo skladni s »Katalogom arhitektur-
nih detajlov za izvedbo del v vaseh Betanja, Škocjan in 
Matavun, sofinanciranih iz dela sredstev JZ PŠJ za leto 
2018« in ga prijavitelj prevzame na sedežu JZ PŠJ. Vlo-
ge za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja bodo po 
odpiranju posredovane ZVKDS OE NG, Delpinova 16, 
5000 Nova Gorica.

IX. Oddaja vloge: vloge za prijavo oziroma pred-
prijavo skupaj z zahtevano dokumentacijo morajo biti 
oddane v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova 
prijavitelja na hrbtni strani kuverte in napisom na hrbtni 
strani kuverte »Prijava na javni razpis za razdelitev dela 
sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slove-
nija, v letu 2018« ter napisom na naslovni strani kuverte: 
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis!«. Vlagatelji vlogo 
za prijavo pošljejo ali oddajo na upravi javnega zavoda 
Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2, 6215 
Divača.

X. Rok za oddajo prijav
Rok za oddajo prijav na točke II. a in II. b je 3. 5. 

2018.
Rok za oddajo predprijav na točko II. c je 3. 5. 2018.
Rok za oddajo prijav na točko II. c je 31. 5. 2018.
Rok za oddajo prijav na točko II. d je 22. 6. 2018.
Rok za oddajo prijav na točko II. e je 3. 5. 2018.
XI. Obveščanje o izidu razpisa
Komisija bo z odpiranjem prijav pričela prvi nasle-

dnji delovni dan po roku za oddajo prijav.
O izidu razpisa bo Park Škocjanske jame, Sloveni-

ja, vse vlagatelje obvestil najkasneje v petinštiridesetih 
dneh, ko bo komisija odprla in ovrednotila prijave, posre-
dovala vloge za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja 
na ZVKDS OE NG, prejela morebitne zahteve ZVKDS 
OE NG za dopolnitve, podala in posredovala zahteve za 
dopolnitve prijaviteljem, prejela dopolnitve prijaviteljev in 
potrditev ZVKDS OE NG o urejenih soglasjih oziroma ko 
bo direktor zavoda na predlog komisije z odločbo odločil 
o prejemnikih in višini dodeljenih sredstev.

Na odločbo direktorja se prijavitelj lahko pritoži 
v sedmih dneh na upravo parka. O pritožbi zoper odloč-
bo odloči svet zavoda v roku 14 dni.

XII. Pogodba o izplačilu dodeljenih sredstev
Z upravičenimi vlagatelji za dodelitev sredstev pod 

točkama II. a, b, c, d in e bo javni zavod Park Škocjanske 
jame sklenil pogodbo o dodelitvi sredstev predvidoma 
do sredine meseca julija 2018.

Za sredstva pod točkama II. a in II. b bo pred zah-
tevkom za izplačilo sredstev posameznim upravičencem 
komisija pregledala opravljena dela, in sicer prvič konec 
meseca septembra in drugič konec meseca novembra 
2018. Komisija bo napisala zapisnik o posameznih opra-
vljenih delih upravičenca in podala mnenje o pravoča-
snosti, kvaliteti in strokovnosti opravljenih del. Investi-
cije, ki ne bodo izvedene skladno s kulturnovarstvenim 
soglasjem in brez predhodne obvezne priglasitve na 
ZVKDS OE NG, ne bodo izplačane. Prejemnik bo moral 
k pisnemu zahtevku za sredstva pod točkami II. a, b in 
d priložiti potrdilo o plačilu in izjavo, da je dela izvedel 
skladno z določili pogodbe.

Izplačila za II. c se bodo izvedla na podlagi finanč-
nega načrta, ki se bo podrobneje opredelil v pogodbi. 

V kolikor upravičenec ne bo izkazal lastnega vložka 
v višini vsaj 50 % skupne vrednosti projekta, bo javni 
zavod prekinil izplačevanje sredstev oziroma zahteval 
vrnitev že prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamu-
dnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.

Izplačila za II. d se bodo izvedla na podlagi predlo-
ženega računa in potrdila o plačilu.

Za sredstva pod točko II. e bo posameznim upra-
vičencem komisija pregledala opravljena dela, in sicer 
v roku 14 dni po oddanem poročilu o opravljenih delih.

Posamezni upravičenec predloži po končanih delih 
pisni zahtevek oziroma poročilo na upravo parka. Ko-
misija opravljene investicije oziroma dela pregleda in 
poda pisno mnenje o opravljenih investicijah oziroma 
delih. Izplačila sredstev bodo nakazana na številko 
transakcijskega računa vsakemu posameznemu upra-
vičencu v roku 30 dni po izdaji pozitivnega mnenja 
komisije.

XIII. Namenska poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena namen-

sko za nakup opreme, materiala oziroma izvedbo del, 
ki jih je prijavil posamezni upravičenec. Pogodba bo 
vsebovala določbo, da mora prejemnik sredstev inve-
sticije dejansko, kvalitetno in skladno s kulturnovar-
stvenim soglasjem izvesti najkasneje do konca meseca 
novembra 2018.

V primerih, da podpisnik pogodbe prijavljenih in-
vesticij ne bo izvedel oziroma realiziral ali bo komisija 
ugotovila, da so investicije izvedene brez predhodne 
obvezne priglasitve na ZVKDS OE NG, slabo, nekva-
litetno in v neskladju s kulturnovarstvenim soglasjem, 
upravičencu sredstva ne bodo nakazana.

V primeru, da poslovni načrt ne bo izveden v skla-
du z vlogo, bo javni zavod prekinil izplačevanje sred-
stev in zahteval vrnitev že prejetih sredstev skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila 
dalje.

XIV. Razpisna dokumentacija
Z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS bo ta 

javni razpis, vloga za prijavo in vloga za predprijavo ter 
obrazec »Vloga za izdajo kulturnovarstvenega soglas-
ja« na voljo na sedežu JZ PŠJ.

»Katalog arhitekturnih detajlov za izvedbo del 
v vaseh Betanja, Škocjan in Matavun sofinanciranih iz 
dela sredstev JZ PŠJ« bo na voljo na sedežu JZ PŠJ.

Javni razpis bo objavljen najmanj štirinajst dni na 
oglasni deski krajevne skupnosti Divača v Matavunu in 
Betanji ter na upravi parka.

Dodatne informacije oziroma pojasnila lahko za-
interesirani dobijo na upravi parka Škocjanske jame 
pri Marku Požarju na tel. 05/70-82-110 in Darji Kranjc 
oziroma Poloni Kovačič na tel. 05/70-82-100.

Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija

 Ob-1957/18
Na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu 

(Uradni list RS, št. 127/06) in Odloka o načinu izvajanja 
izbirne lokalne gospodarske javne službe proizvodnje in 
distribucije toplote na območju Občine Jezersko (Uradni 
vestnik občine Jezersko št. 2/2018) Občina Jezersko 
objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje izbirne lokalne 

gospodarske javne službe proizvodnje  
in distribucije toplote na območju Občine Jezersko

1. Koncedent: Občina Jezersko, Zg. Jezersko 65, 
4206 Zg. Jezersko.
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2. Predmet koncesije: izvajanje izbirne lokalne go-
spodarske javne službe proizvodnje in distribucije toplo-
te na območju Občine Jezersko, ki obsega:

– izvedbo investicije v skladu s projektno dokumen-
tacijo, ki jo pripravi koncedent;

– zagotavljanje obratovanja, vzdrževanja ter razvoj 
kotlovnice s skladiščem sekancev;

– zanesljivo, varno in učinkovito proizvodnjo toplote 
iz lesne biomase in/ali drugih obnovljivih virov energije 
za daljinsko ogrevanje. Uporaba fosilnih virov energije 
ni dovoljena, razen v izjemnih primerih, da se zagotovi 
nemoteno izvajanje javne službe in le začasno ter z iz-
recnim dovoljenjem koncedenta ali kot rezervno gorivo;

– izgradnjo distribucijskega sistema (toplovodnega 
omrežja) na koncesijskem območju v skladu s projektno 
dokumentacijo, prostorskimi akti in drugimi predpisi;

– pridobitev gradbenih in drugih upravnih dovoljenj 
za izgradnjo kotlovnice, skladišča sekancev in distri-
bucijskega sistema ter upravnih in drugih dovoljenj za 
njihovo obratovanje;

– PZI in PID projektno dokumentacijo zagotovi kon-
cesionar na svoje stroške;

– zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo toplote;
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti energetskih 

objektov in distribucijskega sistema, za priključitev in 
dostop do sistema za vse javne zgradbe in uporabnike 
na koncesijskem območju;

– pripravo in sprejem splošnih aktov za dobavo in 
odjem toplote iz distribucijskega sistema, izdajanje so-
glasij ter sklepanje pogodb o dobavi in odjemu;

– vodenje katastra distribucijskega sistema in infra-
strukture, vključno z vsemi objekti, napravami in nape-
ljavami ter registra priključkov na distribucijski sistem.

Koncesija storitev se izvede po modelu DBOT (mo-
del projektiraj – zgradi – upravljaj – prenesi v last in 
posest).

3. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za 
obdobje 1 + 15 let, pri čemer pomeni 1 leto del koledar-
skega leta 2018, v katerem bo potekalo projektiranje in 
gradnja. Gradnja se bo predvidoma začela sredi leta 
2018 in končala najkasneje do začetka kurilne sezone 
2018/2019. Koncesionar bo imel pravico in obveznost iz-
vajanja storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja, 
zavarovanja, obratovanja infrastrukture ter distribucije 
toplote in zaračunavanja toplote uporabnikom 15 let, 
z začetkom v letu 2018.

4. Območje izvajanja koncesije: območje je defini-
rano v projektni nalogi in je del razpisne dokumentacije.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki 

je predmet koncesije,
– da pripravi in predloži program izvajanja koncesije 

za čas trajanja koncesije, iz katerega izhaja, da zago-
tavlja kvalitetno storitev za končne uporabnike,

– da ima zadostne izkušnje in reference pri opravlja-
nju dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in 
drugimi potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije,

– da pripravi in predloži izhodiščno ceno toplote in 
distribucije toplote,

– da se prijavi na javni razpis pristojnega ministr-
stva za sofinanciranje izvedbe kotlovnice in pridobi ne-
povratna sredstva v ta namen,

– da upošteva prednost zagotavljanja javnega inte-
resa pri izvajanju koncesije na dolgi rok, pred pridobiva-
njem donosa na vložena sredstva,

– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo iz-
bran, sprejel vse obveznosti iz tega razpisa in pogoje iz 
razpisne dokumentacije,

– da predloži zahtevana jamstva,
– da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje za 

odgovornost za škodo, ki jo v zvezi z izvajanjem konce-
sije morebiti povzročijo on sam ali kdo drug, ki bo delal 
v njegovem imenu, koncedentu in/ali tretjim osebam,

– da komunicira v slovenskem jeziku in da upo-
rablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi 
v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih or-
ganizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava,

– in druge pogoje, določene v razpisni dokumen-
taciji.

6. Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalite-

tno opravljanje storitev,
– izvajati storitve tako, da je zagotovljeno upošteva-

nje zahtev koncedenta, ki jih poda v javnem interesu in 
potrebe uporabnikov,

– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in 
druge standarde ter normative za opravljanje koncesij-
ske dejavnosti,

– predložiti koncedentu letno poročilo o izvajanju 
koncesijske dejavnosti,

– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije 
omogočiti strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem 
koncesijske dejavnosti oziroma svojim delom,

– prevzemati odgovornost za škodo povzročeno 
koncedentu in/ali drugim, z izvajanjem koncesijske de-
javnosti,

– po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti 
koncedentu v last in posest infrastrukturo, s katero bo 
izvajal koncesijsko dejavnost,

– izpolnjevati vsa določila koncesijske pogodbe.
7. Vsebina ponudb je določena v razpisni dokumen-

taciji. Ponudba mora biti pripravljena skladno z razpisno 
dokumentacijo.

8. Koncedent bo uveljavljal izločitveno pravico za 
infrastrukturo koncesije v primeru stečaja koncesionar-
ja, skladno z 81. členom Zakona o javno zasebnem 
partnerstvu.

9. Merila za izbiro koncesionarja: najnižja povpreč-
na cena MWh toplote in druga merila, ki so podrobneje 
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

10. Koncedent si pridržuje pravico, da koncesije ne 
podeli nobenemu ponudniku.

11. Rok oddaje ponudb: upoštevane bodo vse vlo-
ge, ki bodo dostavljene do 8. 5. 2018 do 10.30, na na-
slov koncedenta.

12. Javno odpiranje do predpisanega roka prejetih 
ponudb bo 8. 5. 2018 ob 11. uri, v sejni sobi Občine 
Jezersko.

13. Rok za sprejem odločitve: odločitev o podelitvi 
koncesije in izboru koncesionarja bo sprejeta do 8. 6. 
2018.

14. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni 
strani Občine Jezersko: http://www.jezersko.si.

Občina Jezersko

Št. 430-3/2018 Ob-1959/18
Občina Sežana objavlja na podlagi 8. člena Pra-

vilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe 
programov na področju socialnega in zdravstvenega 
varstva v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 23/04, 
18/06 in 22/08, v nadaljevanju Pravilnik), 219. člena 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13, 81/16), na podlagi določil Odloka 
o proračunu Občine Sežana za leto 2018 (Uradni list 
RS, št. 74/17) in dne 5. 3. 2015 sprejete Strategije fi-
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nanciranja društev, ki delujejo v javnem interesu in ce-
lodnevno izvajajo programe na območju občin Divača, 
Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana

javni razpis
za sofinanciranje programov na področju 

socialnega in zdravstvenega varstva  
v Občini Sežana za leto 2018

1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 
6210 Sežana.

2. Predmet sofinanciranja so letni programi in pro-
jekti s področja socialnega in zdravstvenega varstva 
v Občini Sežana za leto 2018, ki so lokalnega pomena.

Sredstva, ki se razdelijo na podlagi Pravilnika, niso 
namenjena za sofinanciranje programov redne – obve-
zne dejavnosti (zakonska ali pogodbena obveznost), 
za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov, in 
investicij.

3. Izvajalci programov s področja socialnega in 
zdravstvenega varstva so lahko:

– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in ne-
profitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale 
socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posa-
mezniki v skladu z zakonom ali verske skupnosti,

– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in 
neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom usta-
novijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno 
reševali socialne potrebe svojih članov,

– invalidske organizacije kot prostovoljne in nepro-
fitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posa-
mezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne 
socialne programe in storitve, utemeljene na značilno-
stih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, 
ki ogrožajo socialni položaj invalidov,

– druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki 
imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in 
reševanje socialnih stisk občanov Občine Sežana.

4. Pravico do sofinanciranja programov imajo 
v prejšnji točki navedene organizacije, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– da so registrirane in imajo dejavnost socialnega 
ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih 
aktih,

– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da imajo sedež ali podružnico1 v Občini Sežana 

oziroma ne glede na sedež, da imajo program dejavno-
sti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine 
Sežana,

sofinanciranj na podlagi prijav na javne razpise Občine 
Sežana.

5. Merila za sofinanciranje programov se nanašajo 
na:

– sedež izvajalca,
– število članov iz Občine Sežana,
– vsebino programa in
– stalnost izvajanja programa.
Merila za sofinanciranje so sestavni del Pravilnika 

o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe progra-
mov na področju socialnega in zdravstvenega varstva 
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 23/04, 18/06 in 
22/08).

Programi bodo ocenjeni v skladu z zgoraj navede-
nimi merili in kriteriji, ob upoštevanju specifičnosti posa-
meznih programov.

Programi se točkujejo. Vrednost točke se določi 
v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpi-
sano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa 
je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti 
točke, ob upoštevanju višine zaprošenih sredstev.

6. Višina razpisanih sredstev za leto 2018, ki je na 
razpolago na proračunski postavki 261002 – Dejavnost 
neprofitnih organizacij in ustanov, znaša 28.960,00 €.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 
31. 12. 2018.

7. Rok za prijavo na razpis je do petka, 11. 5. 2018.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je 

bila najkasneje zadnji dan roka prejeta oziroma od-
dana v sprejemni pisarni Občine Sežana, Partizanska 
cesta 4, 6210 Sežana, v poslovnem času, ali če je bila 
najkasneje zadnji dan roka oddana na pošti kot pripo-
ročena pošiljka.

8. Kraj, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno do-
kumentacijo in prijava na javni razpis

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javne-
ga razpisa naprej dosegljiva v sprejemni pisarni Občine 
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana ali na sple-
tni strani Občine Sežana www.sezana.si pod zavihkom 
»Javna naročila, razpisi in natečaji«.

Izvajalci programov se prijavijo na javni razpis na 
obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje pro-
gramov socialnega in zdravstvenega varstva v Občini 
Sežana za leto 2018«, ki je sestavni del javnega razpisa. 
Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vse-
mi zahtevanimi podatki in prilogami, ki so navedene 
v obrazcu prijave. Vse izjave in obrazci morajo biti izpol-
njeni, datirani, žigosani in podpisani s strani zakonitega 
zastopnika. V primeru, da prijavo podpiše pooblaščena 
oseba, ki ni zakoniti zastopnik prijavitelja, mora biti prija-
vi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika osebi, ki 
je pooblaščena za podpis prijave in pogodbe.

9. Pristojni uslužbenci za posredovanje informa-
cij in pojasnil: Andreja Škapin – tel. 05/73-10-100 ali 
05/73-10-149, el. naslov: obcina@sezana.si, s pripisom 
»Javni razpis – sociala in zdravstvo«.

10. Oddaja in dostava vlog: popolne vloge oziroma 
prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami prijavi-
telj pošlje oziroma odda v sprejemni pisarni Občine Se-
žana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, v zaprti kuver-
ti. Na sprednjem delu kuverte mora biti na vidnem mestu 
napis »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – sofinancira-
nje programov na področju socialnega in zdravstvenega 
varstva v Občini Sežana za leto 2018«. Na kuverti mora 
biti označen naziv in polni naslov prijavitelja.

11. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje 
razpisnih pogojev ugotavlja štiričlanska komisija, ki jo 
s sklepom imenuje župan Občine Sežana, za področje, 
ki je predmet razpisa.

1 V skladu z Zakonom o društvih ima društvo lahko po-
družnice, če tako določa temeljni akt. Podružnice niso prav-
ne osebe in tako ne morejo samostojno sklepati pogodb ali 
se prijavljati na javne razpise, lahko pa to počnejo v imenu 
in na račun društva. Pogodba, ki jo na podlagi pooblastila 
podpiše podružnica, bo zavezovala društvo kot celoto in ne 
samo podružnico.

– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za reali-

zacijo programov,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere 

so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa,
– da občinski upravi vsako leto redno predložijo 

poročilo o realizaciji programov in finančno poročilo 
o delu v preteklem letu ter plan načrtovanih aktivnosti in 
finančni plan za tekoče leto.

Programi društev, sofinancirani na podlagi Strate-
gije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu in 
celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača, 
Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana, niso več predmet 
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12. Odpiranje prijav in obveščanje o izboru
Komisija bo opravila odpiranje pravočasno prispe-

lih in pravilno označenih prijav. Odpiranje prijav ne bo 
javno. V primeru formalno nepopolno izpolnjenih prijav 
bodo prijavitelji pozvani, da v roku osmih dni od preje-
tega poziva dopolnijo prijavo. Nepopolne prijave, ki jih 
prijavitelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, bodo 
s sklepom zavržene. Za nepopolno prijavo se šteje prija-
va, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva 
besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije. 
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi 
pogoji, kriteriji in merili javnega razpisa.

Nepravilno označene in nepravočasne prijave bodo 
zapečatene vrnjene prijaviteljem.

O izboru in višini sredstev, dodeljenih na tem raz-
pisu, bodo prijavitelji pisno obveščeni v roku 60 dni od 
poteka roka za prijavo na razpis. Z izbranimi izvajalci 
programov bodo sklenjene pogodbe.

Občina Sežana

Št. 03402-02/2018-7 Ob-1961/18
Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena Pra-

vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13, 81/16), 
6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih, 
domoljubnih organizacij ter drugih posebnih skupin v Obči-
ni Komen (Uradni list RS, št. 1/17) in Odloka o proračunu 
Občine Komen za leto 2018 (Uradni list RS, št. 77/17)

javni razpis
za sofinanciranje programov veteranskih, 

domoljubnih organizacij ter drugih posebnih 
skupin v Občini Komen v letu 2018

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Komen, Ko-
men 86, 6223 Komen.

2. Pravna podlaga: Pravilnik o sofinanciranju pro-
gramov veteranskih, domoljubnih organizacij ter dru-
gih posebnih skupin v Občini Komen (Uradni list RS, 
št. 1/17), Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2018 
(Uradni list RS, št. 77/17), Pravilnik o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 3/13, 81/16).

3. Predmet razpisa in razpisna področja: predmet 
razpisa je sofinanciranje programov veteranskih in do-
moljubnih organizacij ter programov upokojenskih orga-
nizacij in univerz za tretje življenjsko obdobje.

4. Upravičenci do sofinanciranja
Upravičenci do sofinanciranja programov veteran-

skih in domoljubnih organizacij so veteranske in domo-
ljubne organizacije s sedežem ali enoto (krajevna orga-
nizacija, občinski odbor) v Občini Komen, ki delujejo na 
območju občine.

Upravičenci do sofinanciranja programov upoko-
jenskih organizacij ter univerz za tretje življenjsko ob-
dobje so upokojenske organizacije ter univerze za tretje 
življenjsko obdobje s sedežem v Občini Komen, ki delu-
jejo na območju občine.

5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:
– so po veljavni zakonodaji registrirana najmanj 

leto pred objavo javnega razpisa,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– imajo zagotovljene osnovne materialne, ka-

drovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrto-
vanih aktivnosti,

– programi, ki so predmet sofinanciranja, morajo 
imeti jasno finančno konstrukcijo in vire financiranja,

– občinski upravi Občine Komen vsaj enkrat letno 
dostavljajo poročilo o realizaciji programov ter namen-
ski porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz 
občinskega proračuna, razen v primeru, ko kandidirajo 
prvič,

– za isti program niso sofinancirani iz drugih virov 
proračuna občine,

– imajo do občine poravnane vse obveznosti, v ko-
likor so bili sofinancirani iz proračuna v preteklih letih,

– izpolnjujejo druge pogoje določene z razpisom.
6. Okvirna vrednost sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ko-

men za leto 2018 na proračunski postavki 180417 'So-
financiranje programa veteranskih, domoljubnih in sta-
novskih organizacij po razpisu' v višini 2.400,00 EUR.

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti po-
rabljena do 31. 12. 2018.

7. Razpisni kriteriji
Upravičenost, izbor in višino sofinanciranja progra-

mov bo ugotavljala in predlagala strokovna komisija na 
podlagi naslednjih kriterijev in meril:

Merila in kriteriji za vrednotenje programov vete-
ranskih, domoljubnih ter upokojenskih organizacij ter 
univerz za tretje življenjsko obdobje:

Opis kriterija Število točk
Število članov iz Občine Komen do 50

50–100
100–200
nad 200

5
10
15
20

Jasno opredeljeni cilji ter namen programa – jasno opredeljeni
– opredeljeni le deloma 

10
5

Jasno opredeljene ciljne skupine uporabnikov – jasno opredeljene
– opredeljene le deloma

10
5

Kakovost programa – kakovosten
– zadovoljiv

10
5

Zahtevnost programa – zahteven
– manj zahteven

10
5

Izdaja publikacij, biltenov oziroma drugih tiskovin 10
Program se bo izvajal oziroma bo potekal – program se izvaja dnevno

– program se izvaja enkrat tedensko
– program se izvaja enkrat mesečno
– program se izvaja nekajkrat na leto
– program je izveden enkrat letno 

20
10
5
3
1
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Opis kriterija Število točk
Program vsebuje organizacijo predavanj, delavnic, 
drugih izobraževanj ter strokovnih ekskurzij, izletov za 
člane oziroma za širšo okolico, pohodov, srečanj …

– do 5 dogodkov
– nad 5 dogodkov

5
10

Novost v programu 10
Organizacija prireditve občinskega ali širšega pomena 
na območju Občine Komen

upošteva se največ 3 prireditve 20/prireditev

8. Razpisni rok: rok za oddajo vlog je najkasneje do 
petka, 11. maja 2018.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– obrazce za prijavo na javni razpis,
– navodila za pripravo predlogov,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti 

v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec z vsemi 
obveznimi prilogami.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva:

– na spletni strani Občine Komen: www.ko-
men.si/objave/razpisi

– v sprejemni pisarni Občine Komen v poslovnem 
času občinske uprave.

10. Oddaja in dostava vlog
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena 

na predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi 
prilogami in mora biti na ustreznih mestih podpisana in 
ožigosana.

Vloga mora biti oddana osebno v sprejemni pisarni 
Občine Komen ali pa poslana po pošti na naslov: Občina 
Komen, Komen 86, 6223 Komen, v razpisanem roku, 
v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:

– v spodnjem desnem kotu naslov občine,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Ne odpiraj – 

vloga za sofinanciranje programov veteranskih, domo-
ljubnih organizacij ter drugih posebnih skupin«.

Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.

Vloga je pravočasna, če je bila (najkasneje) zadnji 
dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporoče-
no pošiljko ali dostavljena v sprejemno pisarno Občine 
Komen.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisna dokumentacija.

Oddaja vloge pomeni, da se prosilec strinja z vsemi 
pogoji ter merili razpisa.

Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Po poteku razpisnega roka bo komisija za odpiranje 

vlog odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega 
roka. Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo 
v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ku-
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verte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v ka-
terem so bile predložene.

Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se v roku 
osmih dni od odpiranja vlog pozove, naj vloge dopolnijo 
v roku osmih dni od prejema poziva k dopolnitvi vlo-
ge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili 
v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Prav tako 
se s sklepom zavržejo prepozne vloge in vloge, ki jih ni 
vložil upravičen izvajalec.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.

12. Način sofinanciranja: na podlagi sklepa o izbiri 
bo občina sklenila z izvajalcem, ki bo izbran za sofi-
nanciranje, pogodbo, s katero se uredijo medsebojne 
pravice in obveznosti.

13. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: do-
datne informacije v zvezi z razpisom dobijo zaintere-
sirani po tel. 05/73-10-461 pri Soraji Balantič oziroma 
po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si v času 
uradnih ur.

Občina Komen

Št. 41010-0003/2018 Ob-1962/18
Občina Ribnica objavlja na podlagi 7. in 10. člena 

Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letne-
ga programa športa v Občini Ribnica (Uradni list RS, 
št. 23/18)

javni razpis
za sofinanciranje letnega programa športa
1. Izvajalec javnega razpisa: Občina Ribnica, Go-

renjska cesta 3, 1310 Ribnica.
2. Pravna podlaga: 7. člen Odloka o postopku in 

merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Ob-
čini Ribnica (Uradni list RS, št. 23/18), v nadaljevanju: 
Odlok.

3. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje letnega 
programa športa in oddaja športnih površin za program

3.1. prostočasne športne vzgoja otrok in mladine
3.1.1. celoletni programi v različnih športnih pano-

gah, ki se izvajajo v obsegu najmanj 60 ur v obdobju 
30 tednov

3.1.2. šolska športna tekmovanja
3.2. športne vzgoja otrok in mladine usmerjenih 

v kakovostni in vrhunski šport (programi posameznikov 
in ekip vključenih v uradni tekmovalni sistem Nacionalne 
panožne športne zveze, potrjen s strani Olimpijskega 
komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez)

3.3. kakovostni šport: programi posameznikov in 
ekip v kategoriji članov, vključenih v uradni tekmovalni 
sistem Nacionalne panožne zveze, ki programa ne izva-
jajo v javnem športnem objektu Občine Ribnica

3.4. športne prireditve.
4. Na javni razpis lahko kandidirajo izvajalci športih 

programov iz 4. člena Odloka, če so registrirani in imajo 
sedež v Občini Ribnica najmanj eno leto in izpolnjujejo 
naslednje osnovne pogoje:

4.1. športno društvo mora imeti najmanj 20 članov 
s plačano članarino,

4.2. športne programe mora izvajati neprekinjeno 
vsaj eno leto pred objavo javnega razpisa, na katerega 
se prijavljajo,

4.3. izvajati športne programe, ki so predmet raz-
pisa, najmanj 30 vadbenih tednov na leto v obsegu 

najmanj 60 ur, razen v programih, pri katerih je z merili 
določen manjši obseg,

4.4. udeleženci športnih programov so prebivalci 
Občine Ribnica,

4.5. v programih športne vzgoje otrok in mladine 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni 
šport, vrhunski šport in šport invalidov so vključeni špor-
tniki, registrirani v nacionalni panožni zvezi za prijavitelja 
in vključeni v uradne tekmovalne sisteme, opredeljene 
s strani OKS-ZŠZ, na katerega se javni razpis nanaša.

Merila za izbor in vrednotenje programov letnega 
programa športa so sestavni del Odloka, ki je priložen 
razpisni dokumentaciji.

5. Predviden obseg javnih sredstev: 30.000 EUR, 
od tega:

– 8.100 EUR za program prostočasne športne 
vzgoje otrok in mladine

– Programi celoletne redne vadbe 7.740 EUR
– Šolska športna tekmovanja 360 EUR

– 18.630 EUR za program športne vzgoje otrok in 
mladine usmerjene v kakovosti in vrhunski šport

– 270 EUR za program kakovostni šport in
– 3.000 EUR za program športne prireditve.
6. Obdobje porabe dodeljenih sredstev po javnem 

razpisu: od sklenitve pogodbe do 30. 11. 2018.
7. Rok za predložitev vlog in način oddaje vloge: 

30. 4. 2018. Vloga mora biti v zapečatenem ovitku 
z oznako »Ne odpiraj – javni razpis LPŠ 2018« poslana 
ali dostavljena na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska 
cesta 3, 1310 Ribnica.

8. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: 
8. maj 2018 ob 9. uri. Odpiranje ne bo javno.

9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: v 8 dneh po sprejeti odločitvi.

10. Razpisna dokumentacija je od dneva objave 
razpisa na voljo na spletni strani http://www.ribnica.si, 
dodatne informacije do 25. 4. 2018 daje Nevenka Turk 
Kraljič, dosegljiva na tel. 01/837-20-08.

Občina Ribnica

 Ob-1979/18
Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, objavlja na pod-

lagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 3/07, ZSV-UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 
61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 
– ZPPreb-1, 15/17 – DZ in 29/17), 3. člena Pravilnika 
o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list 
RS, št. 72/04, 113/08, 45/11) in 19. člena Odloka o orga-
niziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč 
družini na domu v Občini Kostel (Uradno glasilo Občine 
Kostel, št. 10/2015, z dne 23. 12. 2015)

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe 

Pomoč družini na domu v Občini Kostel
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni 

strani Občine Kostel – www.kostel.si in na sedežu Obči-
ne Kostel, Vas 4, 1336 Kostel.

Kontaktna oseba, pristojna za dajanje informa-
cij je Helena Vidic Bizjak, direktorica občinske uprave, 
tel. 01/777-80-12, e-pošta: helena.vidic-bizjak@kostel.si.

Rok za oddajo ponudb je 23. 4. 2018 do 12. ure, 
odpiranje ponudb bo dne 24. 4. 2018, ob 12. uri, v sejni 
sobi Občine Kostel, Vas 4, 1336 Kostel.

Občina Kostel



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 24 / 13. 4. 2018 / Stran 935 

Št. 4201-0005/2018 Ob-1985/18
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. 

na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 11/18), 30. do 34. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 
11/18 – ZSPDSLS-1), Poslovnega načrta družbe za leto 
2018 in v skladu s potrditvijo nadzornega sveta z dne 
14. 2. 2018 in 3. 4. 2018 objavlja

2. javno dražbo
za prodajo vozila: LADOG T1550T

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Jav-
no podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na 
Tojnice 40, 1360 Vrhnika.

2. Opis predmeta prodaje: premičnina, rabljeno de-
lovno vozilo LADOG T1550T, inventarna številka: 02284, 
znamka: Ladog, tip, model: T1550T, komercialna ozna-
ka: T1550T, številka šasije: W09TNH2078NL16684, da-
tum prve registracije: 18. 11. 2008, vrsta vozila: delovno 
vozilo, oblika nadgradnje: za komunalno čiščenje, moč 
motorja (kW): 107, vrsta goriva: dizel, masa vozila (v 
kg): 3.200, največja dovoljena masa (kg) 6.500, število 
km 43.943, barva: S2M, oranžna, specialno smetarsko 
vozilo ima naslednje priključke: metla s sesalcem, ke-
son, posipalec, plug, reg. št. LJ NF-682.

3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe: 
prodaja premičnine iz 2. točke se izvede po načelu 
»videno-kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati 
kasnejših reklamacij. S kupcem (najugodnejšim dražite-
ljem) se sklene kupoprodajna pogodba za vozilo.

4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna 
cena za LADOG T1550T je 23.347,20 EUR brez DDV in 
28.483,58 EUR z DDV; najnižji znesek višanja izklicne 
cene pri draženju je 100,00 EUR.

5. Kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala 
v prostorih Javnega podjetja Komunalnega podjetja Vrh-
nika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika.

6. Čas javne dražbe: v torek, 8. 5. 2018, z začetkom 
ob 12. uri.

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

8. Celotno kupnino je dolžan kupec plačati v roku 
15 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe v enkratnem 
znesku. Plačilo kupnine v postavljenem roku je bistveni 
element pravnega posla. V kolikor kupec ne plača ku-
pnine v postavljenem roku, se šteje pogodba za razdrto, 
varščina pa zapade v korist prodajalca.

9. Višina varščine, ki jo je potrebno plačati pred 
začetkom dražbe

Vsak dražitelj premičnine, ki bo sodeloval na javni 
dražbi, mora najkasneje do 7. 5. 2018 do 15. ure na-
kazati varščino v višini 10 % izklicne cene z DDV, to 
je 2.848,36 EUR, in sicer na transakcijski račun Jav-
nega podjetja Komunalnega podjetja Vrhnika, d.o.o., 
št. SI56 0202 7001 1262 773, ki je odprt pri NLB d.d., 
z obvezno navedbo namena nakazila »Javna dražba 

Javne dražbe

– LADOG« 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.

V primeru odstopa od dražbe varščina zapade v ko-
rist prodajalca, Javno podjetje Komunalno podjetje Vrh-
nika, d.o.o.

Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni 
dražbi. Z vplačilom varščine dražitelj sprejme razpisne 
pogoje dražbe ter obveznost pristopiti k dražbi. Izklicna 
vrednost vozila oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče 
trikrat. Če noben od udeležencev javne dražbe nave-
dene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da 
je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je 
cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugo-
tovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe 
prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. Na dražbi 
uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo ceno.

Najugodnejšemu dražitelju posamične premičnine 
se varščina všteje v kupnino, ostalim dražiteljem se vrne 
brezobrestno v roku 14 dni po končani dražbi.

10. Dražitelji se morajo najpozneje do 11.30 na dan 
javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Na 
javni dražbi lahko sodeluje pravna in fizična oseba, ki 
v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko po-
stane lastnik vozila ter se pravočasno in pravilno prijavi, 
in sicer tako, da najpozneje do 7. 5. 2018 do 15. ure na 
naslov: JP KPV, d.o.o., informacijska pisarna, Pot na Toj-
nice 40, 1360 Vrhnika, v zaprti ovojnici s pripisom »Jav-
na dražba – LADOG« predloži naslednje dokumente:

– potrdilo o plačani varščini, iz katerega je razvi-
den predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR 
računa za primer vračila varščine,

– davčno številko za fizične osebe oziroma identifi-
kacijsko številko za DDV za pravne osebe,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna 
oseba, s.p.), staro največ 30 dni,

– izpisek iz sodnega oziroma poslovnega registra 
RS za pravne osebe oziroma za s.p., star največ 30 dni,

– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb 
morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za ude-
ležbo na javni dražbi, ki se mora nanašati na predmet 
javne dražbe,

– fotokopijo osebnega dokumenta (osebna izkazni-
ca ali potni list) – za fizične osebe, s.p. ter zastopnike in 
pooblaščence pravnih oseb.

Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine, davč-
ne številke in fotokopije osebnega dokumenta) je po-
trebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 
Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pra-
vočasne prijave. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni 
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. 
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, 
organizator javne dražbe ne nosi odgovornosti za zalo-
žitev ali predčasno odprtje le-te. Na dan javne dražbe se 
mora dražitelj identificirati s predložitvijo izvirnika oseb-
nega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista), 
katerega kopijo je predhodno predložil.

11. Ogled predmeta javne dražbe: ogled vozila, ki 
je predmet javne dražbe in vpogled v ostalo spremno do-
kumentacijo (cenitveno poročilo), je možen po predho-
dnem dogovoru z Bojanom Žagarjem, tel. 041/540-394, 
vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
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12. Prodajalec na podlagi te javne dražbe ni zave-
zan k sklenitvi pogodbe o prodaji vozila najugodnejšemu 
ponudniku in je takšna obveznost prodajalca vnaprej 
izključena. Ugovore proti dražbenemu postopku je mo-
goče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne 
dražbe. Prodajalec (JP KPV, d.o.o.) oziroma njegova li-
citacijska komisija za vodenje in nadzor postopka razpo-
laganja s stvarnim premoženjem lahko začeti postopek 
kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, dražitelji 
pa v tem primeru nimajo pravice do odškodnine, razen 
do vračila eventualno že vplačane varščine.

13. To besedilo javne dražbe se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, na spletni strani Javnega pod-
jetja Komunalnega podjetja Vrhnika, d.o.o. ter spletni 
strani avtonet.si.
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
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Št. 9000-4/2018-4 Ob-1951/18
Svet Doma upokojencev in oskrbovancev Impolj-

ca, Arto 13, 8293 Studenec, na podlagi 34. in 35. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 
– ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona 
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 
– ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – 
ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17), 20. in 34. člena 
Statuta Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca 
(št.: 0070-1/2017-2 z dne 7. 10. 2017) ter sklepa sveta 
doma DUO Impoljca z dne 5. 4. 2018, objavlja razpis za 
delovno mesto

direktorja
Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca (m/ž)

Za direktorja doma (m/ž) je lahko imenovana ose-
ba, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, 
izpolnjuje še pogoje, določene v 56. in 57. členu Zako-
na 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).

Direktorja (m/ž) imenuje svet doma s soglasjem mi-
nistra, pristojnega za socialno varnost, po predhodnem 
mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri 
ima dom sedež.

Kandidati/ke morajo k prijavi priložiti program in 
vizijo dela doma za mandatno obdobje.

Mandat direktorja traja 5 let. Z izbranim kandida-
tom/kandidatko bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za 
čas trajanja mandata.

Poslovanje in vodenje strokovnega dela zavoda 
je ločeno.

Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju 
zakonsko predpisanih pogojev, življenjepis, opis delov-
nih izkušenj ter program in vizijo dela zavoda naj kandi-
dati/ke pošljejo v roku 12 dni po objavi v zaprti ovojnici 
na naslov: Svet doma DUO Impoljca, Arto 13, 8293 Stu-
denec, z oznako »Za razpis direktorja/ice« in s pripisom 
»Ne odpiraj!«.

Nepravočasne in nepopolne vloge bodo izločene 
iz postopka.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakoni-
tem roku.
Svet Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca

 Ob-1952/18
Svet Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in 

hrano na podlagi določil 21. člena Statuta Nacionalne-
ga laboratorija za zdravje, okolje in hrano objavlja javni 
razpis za imenovanje

direktorja
Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje  

in hrano (m/ž), šifra delovnega mesta: B017337
Kandidat za direktorja mora izpolnjevati naslednje 

pogoje:
– imeti mora visoko izobrazbo ustrezne zdravstve-

ne smeri, pridobljeno po študijskih programih najmanj 
druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu 
z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,

Razpisi delovnih mest

– imeti mora specializacijo s področja javnega 
zdravja oziroma socialne medicine, epidemiologije, 
higiene ali mikrobiologije oziroma drugo podiplomsko 
izobrazbo s področja javnega zdravja oziroma socialne 
medicine, epidemiologije, higiene ali mikrobiologije,

– imeti mora najmanj deset let delovnih izkušenj, od 
tega pet let na vodstvenih ali vodilnih položajih,

– 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.

Kandidat za direktorja mora svoji kandidaturi priloži-
ti program dela in razvoja zavoda za obdobje mandata. 
Mandat direktorja traja štiri leta in po poteku je lahko 
direktor znova imenovan. Direktorja imenuje in razrešuje 
svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, tj. Vlade Repu-
blike Slovenije.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjeva-
nju pogojev iz tega razpisa ter program dela in razvoja 
zavoda za obdobje njegovega mandata do 24. 4. 2018 
do 12. ure, na naslov: Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor. Pri-
java naj bo v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj – Raz-
pisni komisiji – Za razpisano mesto direktorja«.

Predstavitve kandidatov, ki bodo izpolnjevali nave-
dene pogoje, bodo potekale 8. 5. 2018 od 16. ure naprej.

Prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni 
v 30 dneh od dneva objave tega razpisa.

Svet Nacionalnega laboratorija  
za zdravje, okolje in hrano

Št. 014-24/18-2 Ob-1953/18
Na podlagi prvega odstavka 36. člena Zakona 

o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni 
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 
4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), 11., 12. in 13. člena 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo 
Delavski dom Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 18/16 
– uradno prečiščeno besedilo in 19/16), razpisuje Ko-
misija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
pri Občinskem svetu Občine Trbovlje kot pooblaščenec 
ustanovitelja javnega zavoda, delovno mesto

direktorja/direktorice
Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje

Kandidati morajo poleg splošnih zakonskih pogojev 
izpolnjevati še naslednje zahteve:

– visoka ali univerzitetna izobrazba družboslovne 
ali humanistične usmeritve,

– najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje 
kulturne dejavnosti ter izkušnje pri samostojni pripravi 
in organiziranju kulturnih projektov oziroma programov.

Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor stro-
kovno pozna področje dela zavoda in ima vodstvene 
sposobnosti.

K prijavi morajo kandidati priložiti:
– življenjepis,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prve in druge 

alineje prvega odstavka,
– program dela zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan po predhodnem mne-

nju sveta zavoda za dobo petih let z možnostjo ponovnih 
imenovanj.
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Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno raz-
merje za določen čas trajanja mandata.

Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju raz-
pisnih pogojev pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa v za-
prti kuverti z označbo »razpis za direktorja Zavoda za 
kulturo Delavski dom Trbovlje – ne odpiraj«, na naslov: 
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najka-
sneje v 15 dneh po seji občinskega sveta, na kateri bo 
izbira opravljena.

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

Občinski svet Občine Trbovlje  
Komisija za mandatna vprašanja,  

volitve in imenovanja

Št. 100-4/2018 Ob-1954/18
SVET zavoda JVIZ Mozirje, Šolska ulica 25, 3330 

Mozirje, na podlagi sklepa Sveta zavoda JVIZ Mozirje 
z dne 29. 3. 2018, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
za JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 
ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in 
posebne pogoje, določene 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-1-269/12-24 in 47/15) in 
Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno 
prečiščeno besedilo in nadaljnji).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.

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

Začetek mandata je 1. 9. 2018.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev
– o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpi-

tu, opravljenem ravnateljskem izpitu (za ravnatelja/-ico 
je lahko imenovan tudi kandidat/-ka, ki nima ravnatelj-
skega izpita, mora pa si ga pridobiti najpozneje v enem 
letu po začetku mandata),

– o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– program vodenja vrtca,
– potrdilo oziroma izpis iz kazenske evidence, ki 

ga izda Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, ki ne 
sme biti starejše kot 8 dni,

– kratek življenjepis,
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem 

postopku, ki ga izda krajevno pristojno okrajno sodišče in 
zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo 
dejanje zoper spolno nedotakljivost, ki ni starejše od 8 dni,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa, v zaprti ovojnici na 
naslov: Svet zavoda JVIZ Mozirje, Šolska ulica 25, 3330 
Mozirje, s pripisom »Prijava za razpis ravnatelja/-ico 
OE vrtec MOZIRJE« priporočeno.

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

Svet JVIZ Mozirje

Št. 100-5/2018 Ob-1955/18
Svet zavoda JVIZ Mozirje, Šolska ulica 25, 3330 

Mozirje, na podlagi sklepa Sveta zavoda JVIZ Mozirje 
z dne 29. 3. 2018, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
za JVIZ Mozirje OE OŠ Rečica ob Savinji

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 
ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in 
posebne pogoje, določene 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-1-269/12-24 in 47/15).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.

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

Začetek mandata je 1. 9. 2018.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev
– o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpi-

tu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
– o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– program vodenja šole,
– potrdilo oziroma izpis iz kazenske evidence, ki 

ga izda Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, ki ne 
sme biti starejše kot 8 dni,

– kratek življenjepis,
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem 

postopku, ki ga izda krajevno pristojno okrajno sodišče 
in zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica za 
kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, ki ni sta-
rejše od 8 dni,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa, v zaprti ovojnici na 
naslov: Svet zavoda JVIZ Mozirje, Šolska ulica 25, 3330 
Mozirje, s pripisom »Prijava za razpis ravnatelja OE OŠ 
Rečica ob Savinji« priporočeno.

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

Svet JVIZ Mozirje

 Ob-1956/18
Svet zavoda Zasavske ljudske univerze, Trg svobo-

de 11a, 1420 Trbovlje, skladno s sklepom Sveta zavoda 
Zasavske ljudske univerze z dne 3. 4. 2018 razpisuje 
delovno mesto

direktorja/direktorice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo direktor-

ja/direktorice izpolnjevati pogoje skladno z Zakonom o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI 
(Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
47/15, 46/16 in 49/16 – popr. – uradno prečiščeno besedi-
lo) in Zakonom o izobraževanju odraslih – ZIO-1 (Uradni 
list RS, št. 6/18 – uradno prečiščeno besedilo):

– izobrazba, pridobljena po študijskih programih za 
pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izo-
brazbe, pridobljena po študijskih programih, ki skladno 
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi 
druge stopnje;

– pedagoško-andragoška izobrazba;
– opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in 

izobraževanja;
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj 

tri leta v izobraževanju odraslih.
Kandidati/-ke morajo imeti andragoške, vodstvene, 

organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda. Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za obdo-
bje petih let. Delo na delovnem mestu direktorja/-ice se 
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opravlja polni delovni čas. Predviden začetek dela je 
1. 9. 2018.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti:
– program vodenja zavoda;
– kratek življenjepis;
– potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti 

zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po 
uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev;

– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem 
postopku zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedo-
takljivost.

Kandidati/-ke naj pošljejo pisne prijave z dokazi-
li o izpolnjevanju zahtevanih pogojev v zaprti ovojnici 
z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za delovno 
mesto direktorja/direktorice« na naslov Svet zavoda 
Zasavske ljudske univerze, Trg svobode 11a, 1420 Tr-
bovlje, najpozneje do 21. 4. 2018. Vloga se bo štela za 
pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošilj-
ko oddana na pošto.

O imenovanju bodo kandidati/-ke obveščeni v za-
konitem roku.

Svet zavoda Zasavske ljudske univerze

 Ob-1958/18
Na podlagi tretjega odstavka 34. člena Zakona 

o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) razpisuje Svet zavoda 
Obalne lekarne Koper – Farmacie Costiere Capodistria, 
Kidričeva ulica 2, Koper – Capodistria, delovno mesto

direktorja (m/ž)
V skladu s tretjim odstavkom 33. člena Zakona 

o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) in 28. členom Statuta 
javnega zavoda Obalne lekarne Koper mora kandidat 
izpolnjevati naslednje pogoje:

– izobrazba farmacevtske smeri, pridobljena po štu-
dijskih programih 2. stopnje, oziroma raven izobrazbe 
farmacevtske smeri, ki v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi 2. stopnje,

– 5 let delovnih izkušenj in izkušnje s področja vo-
denja in upravljanja,

– znanje italijanskega jezika na višji ravni in
– pogoje iz tretje, četrte in pete alineje tretjega od-

stavka 33. člena ZLD-1.
Pisne prijave na razpis, s kratkim življenjepisom, 

opisom delovnih izkušenj, programom dela in vizijo ra-
zvoja zavoda, skupaj z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (overjena kopija diplome in potrdila o stro-
kovnem izpitu, dokazilo o znanju italijanskega jezika na 
višji ravni, izjava kandidata o izpolnjevanju pogojev iz 
tretje, četrte in pete alineje tretjega odstavka 33. člena 
ZLD-1), pošljite do 23. 4. 2018 na naslov: Svet zavoda 
Obalne lekarne Koper – Farmacie Costiere Capodistria, 
Kidričeva ulica 2, 6000 Koper – Capodistria, z oznako 
»Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja«.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pomanjkljivih prijav Svet zavoda ne bo obravnaval. 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.
Izbrani kandidat bo nastopil delo s podpisom po-

godbe o zaposlitvi po pridobitvi soglasij občin ustanovi-
teljic k imenovanju direktorja.

Svet zavoda Obalne lekarne Koper –  
Farmacie Costiere Capodistria

 Ob-1964/18
Svet zavoda Ekonomske in trgovske šole Brežice, 

Bizeljska cesta 45, 8250 Brežice, na podlagi sprejetega 

sklepa 6. seje Sveta zavoda, dne 14. 3. 2018, razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Višje strokovne šole Brežice  

za mandatno obdobje petih let
Za ravnatelja/ravnateljico je lahko imenovan, kdor 

poleg splošnih zakonskih pogojev, izpolnjuje še nasle-
dnje pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: 
ZOFVI) ter 33. členom Zakona o višjem strokovnem izo-
braževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13), in sicer:

– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih 
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, ozi-
roma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi druge stopnje,

– ima veljaven naziv predavatelja višje strokovne 
šole,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju,

– ima pridobljeno pedagoško andragoško izobrazbo.
K prijavi naj kandidati priložijo:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev (dokazila o: izo-

brazbi, veljavnem imenovanju za predavatelja višje stro-
kovne šole, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, 
pedagoški andragoški izobrazbi, in druga dokazila o: 
strokovnem izpitu, ravnateljskem izpitu),

– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da 
kandidat ni v kazenskem postopku,

– kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje.
Izbrani kandidat bo nastopil funkcijo ravnatelja 1. 9. 

2018. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba 
o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelj za polni de-
lovni čas.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave 
z dokazili o izpolnjevanju pogojev, s kratkim življenjepi-
som, z opisom delovnih izkušenj in s programom dela 
za mandatno obdobje v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti 
označeni kuverti na naslov: Svet zavoda Ekonomske in 
trgovske šole Brežice, Bizeljska cesta 45, 8250 Brežice, 
s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja VSŠ«.

Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zako-
nitem roku.

Svet zavoda Ekonomske in trgovske šole Brežice

 Ob-1969/18
Svet zavoda Šolskega centra Postojna, Cesta 

v Staro vas 2, 6230 Postojna, na podlagi sprejetega 
sklepa z dne 27. 2. 2018 razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Višje strokovne šole Postojna  
za mandatno obdobje petih let

Za ravnatelja/ravnateljico je lahko imenovan, kdor 
poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še nasle-
dnje pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: 
ZOFVI) ter 33. členom Zakona o višjem strokovnem izo-
braževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13), in sicer:
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– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih 
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, ozi-
roma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi druge stopnje,

– ima veljaven naziv predavatelja višje strokovne 
šole,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju,

– ima pridobljeno pedagoško andragoško izobrazbo.
K prijavi naj kandidati priložijo:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev (dokazila o izo-

brazbi, veljavnem imenovanju za predavatelja višje stro-
kovne šole, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, 
pedagoški andragoški izobrazbi in druga dokazila o na-
zivu, strokovnem izpitu, ravnateljskem izpitu),

– potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da 
kandidat ni v kazenskem postopku (107.a člen ZOVFI),

– kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje 

(58. člen ZOFVI).
Izbrani kandidat bo nastopil funkcijo ravnate-

lja predvidoma 15. 11. 2018. Za čas mandata bo z njim 
sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu rav-
natelj za polni delovni čas.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave 
z dokazili o izpolnjevanju pogojev, s kratkim življenjepi-
som, z opisom delovnih izkušenj in s programom dela 
za mandatno obdobje v 8 dneh po objavi razpisa v za-
prti označeni kuverti na naslov: Šolski center Postojna, 
Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna, s pripisom »Prijava 
na razpis za ravnatelja/ice VSŠ«.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zako-
nitem roku.

Svet zavoda Šolskega centra Postojna

Št. 701-37/2018 Ob-1970/18
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi 

prvega odstavka 29. člena v zvezi z drugim odstav-
kom 195. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni 
list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 47/12 – 
ZDT-1A, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – 
ZSKZDČEU-1, 19/15 – ZDT-1B in 23/17 – ZSSve)

1 prosto mesto okrajnega državnega tožilca
na Specializiranem državnem tožilstvu  

Republike Slovenije
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene 
v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, 
št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 17/15 in 23/17; 
ZSS) in posebne pogoje za imenovanje na mesto okraj-
nega državnega tožilca, določene v 24. členu ZDT-1.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektron-

ski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne 

dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za 
imenovanje na razpisano državnotožilsko mesto, ki jih 
kandidat izkaže z izpisom obdobij zavarovanj Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in

– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje 
dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki 
jo vodi ministrstvo in podatkov iz uradnih evidenc, da 
kandidat ni v kazenskem postopku.

Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožil-
ca, mora prijavi priložiti tudi:

– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti, ki na 
dan objave razpisa ni starejše od šestih mesecev,

– podatke o uspešnosti kandidata v času študija 
prava,

– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 
če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji,

– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in pisno 
izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1 
pridobi Ministrstvo za pravosodje.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-1980/18
Na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in fi-

nanciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24 in 47/15; 
v nadaljnjem besedilu: ZOFVI-J in 46/16 – ZOFVI-L), 
Svet Glasbene šole Ljubljana Vič – Rudnik, Gradaška 
ulica 24, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto

ravnatelja(ice)
Javnega zavoda Glasbena šola  

Ljubljana Vič – Rudnik
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

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

Za ravnatelja(ico) zavoda je lahko imenovan kdor:
– izpolnjuje pogoje po 53. členu ZOFVI (Uradni list 

RS, št. 16/07 – UPB in naprej) ali
– izpolnjuje pogoje po 145. členu ZOFVI (Uradni list 

RS, št. 16/07 – UPB in naprej) ali
– izpolnjuje pogoje po 43. členu ZOFVI-A (Uradni 

list RS, št. 64/01) ali
– izpolnjuje pogoje po 9. členu ZOFVI-H (Uradni list 

RS, št. 58/09 in 65/09 – popr.),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost.

Kandidati morajo k vlogi priložiti program vodenja 
zavoda.

Izbrani kandidat(ka) bo imenovan(a) za mandatno 
dobo 5 let.

Predvideni začetek dela bo dne 24. 6. 2018 oziroma 
skladno s sklepom o imenovanju ravnatelja(ice).



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 24 / 13. 4. 2018 / Stran 941 

Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev, vključno z izpisom dejstev iz kazenske evidence in 
potrdila sodišča o tem, da zoper njih ne teče kazenski 
postopek, pošljejo priporočeno ali osebno v zaprti ovoj-
nici z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja(ico)« in 
naslovijo na naslov »Svet Glasbene šole Ljubljana Vič – 
Rudnik, Gradaška ulica 24, 1000 Ljubljana« v roku 8 dni 
od dneva po dnevu objave tega razpisa.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan 
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet Glasbene šole Ljubljana Vič – Rudnik

 Ob-1983/18
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni 

list RS/I, št. 12/91 in 17/91 – ZUDE ter Uradni list RS, 
št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 
8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 
10. člena Sklepa o preoblikovanju Ortopedske bolnišnice 
Valdoltra v javni zdravstveni zavod (št. 022-03/93-3/13-8 
z dne 9. 12. 1993, spremembe in dopolnitve 
št. 022-03/97-15 z dne 29. 5. 1997, št. 01403-61/2006/4 
z dne 4. 4. 2006, št. 01403-21/2009/4 z dne 13. 1. 
2009 in št. 01403-14/2013/4 z dne 16. 4. 2013, 
št. 01403-12/2016/4 z dne 29. 3. 2016), 20. člena Sta-
tuta javnega zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra, 
Svet zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra objavlja 
razpis za

direktorja zavoda (m/ž)
Poleg pogojev, določenih z zakonom, morajo kandi-

dati/kandidatke izpolnjevati še naslednje pogoje:
– izobrazba ustrezne zdravstvene smeri, pridoblje-

na po študijskih programih najmanj druge stopnje, ozi-
roma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi druge stopnje,

– opravljena specializacija iz področja dejavnosti 
bolnišnice,

– najmanj pet let delovnih izkušenj in ustrezna or-
ganizacijska ter upravljavska znanja.

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/imenova-
na za 4-letno mandatno dobo.

Prijave z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju 
pogojev ter program dela in razvoja zavoda naj kandida-

ti/kandidatke pošljejo v 15 dneh po objavljenem razpisu 
na naslov: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska 
cesta 31, 6280 Ankaran. Pisemsko ovojnico naj označijo 
z oznako »za razpis direktorja zavoda«.

Kandidate/kandidatke bomo o izbiri obvestili 
v 30 dneh od dneva objave razpisa.

Svet zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra

 Ob-1984/18
Svet Ekonomske šole Ljubljana je na seji 9. 4. 2018 

sprejel sklep o razpisu delovnega mesta

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 

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

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predviden začetek dela je 1. 9. 2018.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 

polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas 

mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na 
delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, de-
lovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o ne-
kaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v ka-
zenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa 
na naslov: Svet Ekonomske šole Ljubljana, Prešernova 
cesta 6, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za 
ravnatelja«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, kratek življenjepis in kon-
taktne podatke (elektronski naslov, telefonska številka).

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet Ekonomske šole Ljubljana
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Št. 700-30/2018 Ob-1978/18
Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona 

o sodniški službi Uradni list RS, št. 94/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13, 17/15 
in 23/17) v zvezi s četrtim odstavkom 54. člena Zakona 
o Sodnem svetu (Uradni list RS, št. 23/17), Ministrstvo 
za pravosodje objavlja

javni poziv
okrajnim in okrožnim sodnikom, k vložitvi prijav za 

dodelitev enega okrajnega ali okrožnega sodnika na 
delo v strokovno službo Sodnega sveta za strokovno 
podporo Komisiji za etiko in integriteto ter za opravljanje 
drugih zahtevnejših strokovnih nalog Sodnega sveta.

Predvideni čas dodelitve je tri leta.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh od objave 

poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: 
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 301-2017/02 Ob-1977/18
Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani na pod-

lagi določb Pravilnika o upravljanju s stvarnim premože-
njem Univerze v Ljubljani (sprejetim dne 17. 12. 2015) in 
ob smiselni uporabi določb Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ura-
dni list RS, št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami), 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, s spremem-
bami in dopolnitvami), ter soglasja Upravnega odbora 
Univerze v Ljubljani (št. 032-6/2017 s seje 24. 7. 2017) 
objavlja

namero
za prodajo počitniške nepremičnine

v lasti UL Zdravstvene fakultete (ID nepremičnine: 
k.o.: 1219 – Sodna vas, parc. 479/116, stavb. št. 179), 

Druge objave

v sklopu počitniškega naselja Kamp Natura (kategori-
je: *****), Zdraviliška cesta 5, 3254 Podčetrtek, ob tam-
kajšnjem urejenem letnem kopališču Aqualuna.

Nepremičnina je opremljena z vsemi komunalnimi 
priključki, obsega pa 39 m2 uporabnih površin, klimatsko 
napravo, električne marmorne radiatorje, nadstrešek 
z vrtno garnituro in lastno parkirno mesto. UL Zdravstve-
na fakulteta je prvi lastnik hiše in jo je kupila v letu 1997.

Natančnejši podatki in foto posnetki objekta so na 
voljo na spletni strani UL ZF: http://www.zf.uni-lj.si/si/na-
jem-prostorov-in-oglasevanje/pocitniska-hisica-podcetr-
tek.

Izklicna cena: 39.000,00 EUR.
Kot podlaga za oblikovanje izklicne cene je bilo ce-

nitveno poročilo sodnega izvedenca. V izklicno vrednost 
nepremičnine davek ni vključen. Vse stroške v zvezi 
s prenosom lastništva (davki, overitve, takse, ZK vpis in 
drugo) nosi kupec.

Pri prometu opisane nepremičnine je promet skla-
dno s sedmo točko 44. člena Zakona o davku na do-
dano vrednost oproščen plačila DDV in se plača davek 
na promet nepremičnin v višini 2 % in ga, kot je zgoraj 
navedeno, plača kupec.

Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v elek-
tronski obliki (kot datoteko .pdf), do četrtka, dne 7. 6. 
2018, na elektronski naslov Zdravstvene fakultete: de-
kanat@zf.uni-lj.si. V naslovu e-pošte naj bo navedena 
oznaka »Ponudba za nakup hiše – Podčetrtek«. Prilogo 
k e-pošti, ki vsebuje ponudbo za odkup pa naslovite 
z oznako »Zaupno – ponudba za odkup + ime ponu-
dnika«.

Rok za plačilo kupnine je 30 dni po izdaji računa, 
na podlagi sklenjene pogodbe. Rok plačilo kupnine je 
bistvena sestavina pravnega posla. Zemljiškoknjižno 
dovolilo se kupcu izroči po poplačilu celotne kupnine, 
v posest pa se nepremičnina vroči z opravljeno primo-
predajo nepremičnine.

Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani
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Št. 2153-6/2018/5(1324-03) Ob-1963/18
V register političnih strank se vpiše politična stranka 

Za zdravo družbo, s kratico imena ZD in s sedežem 
v Ljubljani, Spodnji Rudnik II 33. Znak stranke je napis 
Za zdravo družbo z velikimi črkami v beli barvi (»za« in 
»družbo« normalno, »zdravo« krepko) na oranžni pra-
vokotni podlagi v barvi C0M70Y100K0. Črkovna vrsta je 
Nexa Light in Nexa Bold. Levo od napisa je sestavni del 
loga tudi krog oranžne podlage z belo obrobo, v katerem 
se nahaja stiliziran stisk roke v beli barvi.

Kot zastopnik politične stranke Za zdravo družbo se 
v register političnih strank vpiše Robert Šest, roj. 13. 4. 
1968, državljan Republike Slovenije, s stalnim prebiva-
liščem: Polanškova ulica 46, Ljubljana.

Matična številka politične stranke je: 4106016000.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah

Št. 2153-4/2008/24(1324-03) Ob-1971/18
Politična stranka Lipa, s sedežem v Mari-

boru, Rasbergerjeva ulica 2 ter z matično številko 
1030167000, se izbriše iz registra političnih strank.
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Št. 101-62/2017-2 Ob-1659/18
V evidenci statutov sindikatov, ki jo vodi Upravna 

enota Ljubljana, Izpostava Bežigrad, se pri osnovnem 
vpisu pravil sindikata SIJUS JAVNEGA JAMSTVENEGA 
PREŽIVNINSKEGA IN INVALIDSKEGA SKLADA RS, 
(skrajšano ime: SIJUS – JŠRIPS RS), Dunajska 21, 
1000 Ljubljana, ki so bila 18. 3. 2015 vpisana v eviden-
co statutov sindikatov pod zaporedno številko 2/2015, 
z dnem izdaje te odločbe 17. 1. 2018, vpišejo spreme-
njena pravila in sedež sindikata, in sicer: naziv pravil 
sindikata: Pravila sindikata SIJUS JAVNEGA ŠTIPEN-
DIJSKEGA, RAZVOJNEGA, INVALIDSKEGA IN PRE-
ŽIVNINSKEGA SKLADA RS, ime in kratica sindikata: 
Sindikat SIJUS JAVNEGA ŠTIPENDIJSKEGA, RA-
ZVOJNEGA, INVALIDSKEGA IN PREŽIVNINSKEGA 
SKLADA RS, skrajšano ime: SIJUS – JŠRIPS RS, 
sedež sindikata: Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.

Spremembe so zabeležene v registru pravil sindi-
katov pri osnovnem vpisu.

Št. 101-3/2018-2 Ob-1775/18
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slo-

venije, Svobodni sindikat socialno-varstvenega za-
voda Dutovlje, s krajšim imenom Svobodni sindikat 
SVZ Dutovlje, s sedežem v Dutovljah 128, 6221 Du-
tovlje, se preimenuje v Sindikat zdravstva in social-
nega skrbstva Slovenije, Svobodni sindikat Doma 
na Krasu, s krajšim imenom Svobodni sindikat Doma 
na Krasu, s sedežem v Dutovljah 128, 6221 Dutovlje.

Pravila sindikata se hranijo na Upravni enoti Seža-
na pod zap. št. 15.

Št. 10102-1/2015-97 Ob-1915/18
Sindikatu Konfederacija slovenskih sindikatov, 

Trg svobode 26f, Slovenska Bistrica, ki ga zastopa 
Gvido Novak, se odvzame lastnost reprezentativnosti 
v poklicu »vodstveni poklici v vzgoji in izobraževanju«, 
ki jo je pridobil z odločbo št. 10102-1/2015-17 z dne 
10. 9. 2015.

Evidence sindikatov
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Izvršbe

VL 50657/2016 Os-1773/18

Izvršitelj Milan Glažar, Miklošičeva 4, Mari-
bor, je dne 30. 6. 2016 s pričetkom ob 9. uri, v za-
devi VL 51794/2015, VL 50657/2016, VL 90475/2013, 
VL 47294/2011, Okrajno sodišče Maribor, zoper dol-
žnika Demiri Lavdrim, Partizanska cesta 19, 2000 Ma-
ribor, za upnika Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ul. 19, 
Maribor, v kraju Maribor, Partizanska cesta 19, opravil 
rubež nepremičnine: v 1. nadstropju stanovanjske po-
slovne stavbe na naslovu Partizanska 19, Maribor, parc. 
št. 1215, k.o. Maribor-Grad (stanovanje je na podlagi 
Uredbe o označevanju stanovanj in poslovnih prosto-
rov, Uradni list RS, št. 63/06, označeno s številko 5, prej 
številka 10), v 1. nadstropju, stavba št. 1342, k.o. 657 
– Maribor-Grad, v izmeri 74,87 m2.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 10. 2016

VL 89566/2017 Os-1828/18

V izvršilni zadevi upnika Skupnost etažnih lastnikov 
v večstanovanjski zgradbi Gradišče z vhodi Razlago-
va 1, 3, 5, 7, Prešernova ul. 11, Maistrova 10, 12, 14, 
16 in Ulica heroja Staneta 4, Maribor s.l., Razlagova 
ulica 5, Maribor, po odv. Odvetnik Dušan Stojanović, 
Prešernova ulica 2, Maribor, zoper dolžnika Josefa Za-
vadilik, Hergweg 6, Leibnitz, Avstrija, zaradi izterjave 
445,73 EUR s pp, se na podlagi sklepa o izvršbi Okraj-
nega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 89566/2017 z dne 
11. 10. 2017 in zapisnika o rubežu nepremičnin izvrši-
telja Borisa Letnarja št. IZV 622/2017 z dne 9. 3. 2018, 
zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in 
sicer: petsobno stanovanje s kabinetom št. 6 v stavbi 
na Maistrovi ul. 16 v Mariboru, v izključni lasti dolžnika 
Josefa Zavadilika, Hergweg 5, Leibnitz, Avstrija.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 3. 2018

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 146/2014 Os-1789/18

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici 
Mojci Kac, v nepravdni zadevi vzpostavljanja etažne 
lastnine po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na 
določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega ze-
mljišča (ZVEtL-1) na stavbi z naslovom Ciringa 2, Zgor-
nja Kungota, na predlog predlagateljice Darje Kolar, Ci-
ringa 2, Zgornja Kungota, za vpis lastninske pravice na 
posameznem delu – stanovanju z oznako 587-120-2 
v stavbi z naslovom Ciringa 2, Zgornja Kungota in 
za vzpostavitev pravnega naslova, dne 20. 3. 2018 
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve prav-
nega naslova: prodajne pogodbe z dne 7. 10. 1999, 

Objave sodišč

sklenjene med VINAG, sadjarstvo in vinarstvo d.d., 
Trg svobode 3, Maribor, ki ga zastopa direktor Borut 
Kruder, kot prodajalcem, in Knuplež Andrejem, EMŠO 
1811957500252, Smetanova ulica 50, 2000 Maribor, 
kot kupcem, s katero je prodajalec kupcu prodal in izro-
čil bremen prosto dvosobno stanovanje št. 1, v skupni 
izmeri 56,96 m2, v objektu Ciringa 2, Zgornja Kungota 
in na katerem je prodajalec dovolil vknjižbo lastninske 
pravice v korist kupca.

Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike po-
sameznih delov na zgoraj navedeni nepremičnini, da 
v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom 
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma 
popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin 
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice 
v korist priglasiteljice.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 3. 2018

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

P 1924/2017 Os-1181/18
Okrožno sodišče v Ljubljani je po višji pravosodni 

svetovalki Steli Pečnik, v pravdni zadevi tožeče stranke 
Silva Vinko, Slovenska cesta 18, Mengeš, ki jo zastopa 
Odvetniška družba Tatjane Markelj, o.p., d.o.o. iz Lju-
bljane, zoper toženo stranko Ermin Hilič, neznanega 
naslova, zaradi plačila in ničnosti kupoprodajne pogod-
be (pcto. 83.438,00 EUR), o postavitvi začasnega za-
stopnika, dne 17. 1. 2018 sklenilo:

Za začasnega zastopnika tožene stranke se ime-
nuje odvetnik Mitja Bartenjev, Kotnikova 29, Ljubljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2018

3207 I 2285/2017 Os-1555/18
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi 

upnika Republika Slovenija (Ministrstvo za finance, Fi-
nančna uprava RS, Finančni urad Ljubljana), Davčna 
ulica 1, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa Državno 
odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Lju-
bljana, zoper dolžnico Eriko Vrtarič O'Connor, EMŠO 
1605983505182, 3/4 Monford Place, AU 2090 Cre-
morne, Sydney, ki jo zastopa zak. zast. Mitja Stražar, 
Kolodvorska 11, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 
11.609,38 EUR s pp, sklenilo:

Dolžnici Eriki Vrtarič O'Connor se na podlagi 
82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi 
začasnega zastopnika.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Mitja 
Stražar, Kolodvorska 11, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do ta-
krat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 2018
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VL 1063/2018 Os-1801/18
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za 

verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Jav-
no podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Vodovodna 
cesta 90, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Krištof 
Mlakar, proti dolžniku Mityi Kodermac, Sukhunvit Soi 4, 
TH Bankok, ki ga zastopa zak. zast. Špela Flis, Tavčar-
jeva 10, Ljubljana, zaradi izterjave 85,44 EUR, sklenilo:

Dolžniku Mityi Kodermac, Sukhunvit Soi 4, TH Ban-
kok, 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-
časna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Špela 
Flis, Tavčarjeva 10, Ljubljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2018

0157 I 2108/2017 Os-1180/18
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru, 

opr. št. I 2108/2017 z dne 17. 1. 2018, v skladu z dolo-
čili 82., 83. in 84. člena Zakona o pravdnem postopku 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
se dolžniku Marjanu Votolenu, EMŠO 1509952990001, 
Zagrebška cesta 72, Maribor, postavi začasni zastopnik, 
Jure Ivančič, odvetnik iz Odvetniške pisarne Gorjup, Uli-
ca škofa Maksimilijana Držečnika 11, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku, 
to je od 17. 1. 2018 in vse do takrat, dokler dolžnik ali 
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 1. 2018

Oklici dedičem in neznanim upnikom

D 181/2017 Os-1867/18
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski posto-

pek po dne 3. 3. 1929 umrlem Kristjanu Možini, od Fran-
ca, roj. 27. 8. 1876, iz Skrilj 86, Dobravlje.

Po podatkih iz družinske knjige, ki jih je od Župnije 
Kamnje pridobila Občina Ajdovščina kot predlagatelj za 
uvedbo zapuščinskega postopka po pok. Kristjanu Mo-
žini, je razvidno, da se je Kristjan Možina dne 1. 3. 1905 
poročil s Frančiško Kretič, roj. 4. 10. 1884 iz Tevč 184, 
Šmarje, ki je umrla dne 27. 6. 1924 v Ameriki.

Imela sta 8 otrok (Olgo, roj. 5. 7. 1906, Emilijo, roj. 
26. 12. 1908 na Cesti, Albino, roj. 17. 8. 1911 v Ameriki, 
Ivano, roj. 18. 9. 1913 v Clevelandu, Kristino, roj. 13. 7. 
1918 v Clevelandu, Dorico, roj. 18. 2. 1919 v Clevelan-
du, Kristjana, roj. 27. 7. 1920 in Franca, roj. 9. 10. 1922 
v Clevelandu).

Iz podatkov je nadalje razvidno, da se je hči Emilija 
Možina, roj. 26. 12. 1908, poročila s Stanislavom Bratino 
iz Skrilj 9. Njuni otroci so: Stanislav, roj. 21. 11. 1931, 
Ivana, roj. 17. 1. 1935 in Alojzij, roj. 16. 11. 1940.

Iz sklepa o dedovanju opr. št. O 928/54-21 z dne 
4. 12. 1954 je razvidno, da so za dedovanje po pok. 

Kristjanu Možini v poštev prišli tudi zap. vnuki Lucija 
Drole, Ida Drole in Josip (Jožef) Drole, vsi iz Stične na 
Dolenjskem.

Sodišče zato poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine po pokojnemu, da se v enem letu 
od objave tega oklica v Uradnem listu RS in sodni deski 
tega sodišča priglasijo sodišču. Po poteku navedenega 
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in 
zadevo zaključilo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 20. 3. 2018

D 395/2017 Os-1645/18
V zapuščinski zadevi po pokojni Mariji Vreš, rojena 

4. 8. 1946, državljanka Republike Slovenije, razveza-
na, umrla 17. 10. 2017, nazadnje stanujoča Aškerčeva 
ulica 5, Domžale, zapustničino premoženje obsega:

– del stavbe 1959-4995-87,
– 21/25 parcele 1959 5193,
– 21/25 parcele 1959 5192,
zapustnikove do sedaj znane obveznosti so:
– terjatev Republike Slovenije po seznamu izvršil-

nih naslovov:
a.) št. DT 42902-18/2017-4770 014313-17 z dne 

15. 11. 2017:
– davek od premoženja od stavb – fizične osebe: 

glavnica 20,66 EUR in zamudne obresti 8,91 EUR, sku-
paj dolg 29,57 EUR,

– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča: 
glavnica 2.284,04 EUR in zamudne obresti 728,72 EUR, 
skupaj dolg 3.042,33 EUR,

b.) št. DT 42902-18/2017-4771 014313-17 z dne 
15. 11. 2017:

– prispevki za pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje: glavnica 27.950,56 EUR in zamudne obresti 
v višini 10.673,78 EUR, skupaj dolg 38.624,34 EUR,

c.) št. DT 42902-18/2017-4772 014313-17 z dne 
15. 11. 2017:

– prispevki za zdravstveno varstvo: glav-
nica 15.477,75 EUR in zamudne obresti 5.897,08 EUR, 
skupaj dolg 21.374,83 EUR,

č.) št. DT 42902-18/2017-4773 014313-17 z dne 
15. 11. 2017:

– stroški prisilne izterjave davkov in prispevkov: 
glavnica 20,00 EUR, skupaj dolg 20,00 EUR,

– akontacija dohodnine: glavnica 19.955,84 EUR 
in zamudne obresti 8.286,03 EUR, skupaj dolg 
28.241,87 EUR,

– prispevki za zaposlovanje: glav-
nica 182,84 EUR in zamudne obresti 172,20 EUR, sku-
paj dolg 355,04 EUR,

– prispevki za starševsko varstvo: glav-
nica 183,02 EUR in zamudne obresti 171,48 EUR, sku-
paj dolg 354,50 EUR,

– terjatev Janeza Tičarja:
a.) iz naslova pravnomočne in izvršljive sodbe 

Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. P 1425/2006 
z dne 17. 3. 2009, in sicer:

– znesek 3.338,34 EUR z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od 23. 8. 2002 do plačila,

– znesek 13.144,71 EUR z zakonskimi zamudni-
mi obrestmi od 22. 9. 2002 do plačila,

– pravdni stroški v znesku 1.894,90 EUR z za-
konskimi zamudnimi obrestmi od 2. 4. 2009 do plačila,

b.) iz naslova stroškov izvršbe Okrajnega sodišča 
v Domžalah, opr. št. In 217/2009:

– na podlagi sklepa z dne 22. 1. 2010, ki je po-
stal pravnomočen 25. 5. 2010, v znesku 230,48 EUR 
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z zakonskimi zamudnimi obrestmi, tekočimi najkasneje od 
26. 5. 2010 dalje do plačila,

– na podlagi sklepa z dne 18. 1. 2011, ki je postal 
pravnomočen 2. 2. 2011, v znesku 215,17 EUR z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi, tekočimi najkasneje od 3. 2. 
2011 dalje do plačila,

– na podlagi sklepa z dne 16. 5. 2011 o razširitvi 
izvršbe na nepremičnine k.o. Domžale na parcelah 5192 
in 5193, ki je postal pravnomočen 6. 6. 2011, v znesku 
418,40 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, tekočimi 
najkasneje od 7. 6. 2011 dalje do plačila,

– na podlagi sklepa o nadaljnjih izvršilnih stroških 
z dne 16. 5. 2011, ki je postal pravnomočen dne 6. 6. 2011, 
v znesku 687,26 EUR, z zakonskimi zamudnimi obrestmi, 
tekočimi najkasneje od 7. 6. 2011 dalje do plačila,

– na podlagi sklepa z dne 27. 3. 2012, ki je postal 
pravnomočen 4. 5. 2012, v znesku 158,40 EUR, z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi, tekočimi najkasneje od 5. 5. 
2012 dalje do plačila,

– na podlagi sklepa z dne 5. 10. 2015, ki je postal 
pravnomočen 3. 11. 2015, v znesku 173,83 EUR, z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi, tekočimi najkasneje od 4. 11. 
2015 dalje do plačila,

vse skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi v sku-
pni višini 54.446,71 EUR,

– terjatev Anžeta Čokana iz naslova pravnomočne-
ga in izvršljivega sklepa Okrajnega sodišča v Domžalah, 
opr. št. In 222/2011 z dne 15. 12. 2011, in sicer v viši-
ni 65.011,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
25. 5. 2016 do plačila,

– terjatev Ludvika Medica iz naslova posojila gotovi-
ne v višini 3.020,00 EUR glavnice in 176,97 EUR obresti, 
z zakonskimi zamudnimi obrestmi,

– terjatev Majde Klobasa iz naslova poroštva na 
podlagi sklenjenih pogodb pod opr. št. SV 1223/07 in 
SV 1224/07 v višini 7.732,44 EUR na dan 11. 12. 2017 in 
vse bodoče dospele terjatve do končnega poplačila dolga 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi,

– terjatev Prodnik d.o.o. iz naslova komunalnih stori-
tev, ki na dan 28. 12. 2017 znašajo 511,80 EUR,

– terjatev B2 Kapital d.o.o. na podlagi Pogodbe 
o prenosu terjatev z dne 12. 11. 2015, overjeno s strani 
notarke Nade Kumar OV 5733/15 (terjatev po pogodbi 
št. 817007-001 znaša 23.069,60 EUR; terjatev po pogodbi 
št. 817007-002 znaša 849,01 EUR, kar na dan 15. 1. 2018 
znaša 23.918,61 EUR,

– terjatev RTV Slovenija iz naslova neplačanega RTV 
prispevka v skupni višini 595,18 EUR na dan 17. 10. 2017.

Neznane upnike sodišče opozarja, da bo zapuščina 
brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben 
upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapu-
ščine v stečajno maso stečaja zapuščine, in da Republika 
Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo po-
datke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustni-
kovih obveznostih.

Sodišče poziva upnike, da lahko v šestih mesecih 
od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez 
dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev 
v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.

Če postane zapuščina lastnina Republike Slovenije 
na podlagi 9. člena tega zakona, Republika Slovenija ne 
odgovarja za zapustnikove dolgove.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 1. 3. 2018

D 395/2017 Os-1646/18
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po 

pokojni Mariji Vreš, rojena 4. 8. 1946, državljanka Repu-

blike Slovenije, razvezana, umrla 17. 10. 2017, nazadnje 
stanujoča Aškerčeva ulica 5, Domžale.

Zapustnica oporoke ni naredila, sodišču pa niso znani 
zakoniti dediči III. dednega reda (torej potomci dedov in 
babic zapustnice, ki so tete, strici, bratranci, sestrične), 
zato sodišče poziva tiste dediče, ki mislijo, da imajo pravico 
do dedovanja na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču 
v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski 
oziroma spletni strani sodišča. Po poteku oklicnega roka 
bo sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek in zadevo za-
ključilo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga v spisu.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 1. 3. 2018

D 289/2015 Os-1766/18
Zapuščinska zadeva; po pok. Antonu Pečariču, roj. 

dne 30. 9. 1879, neznanega naslova, ki je umrl dne 1. 10. 
1949.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko Slo-
venijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve 
za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapu-
ščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo po-
datke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustni-
kovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica 
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 
142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 3. 2018

D 510/2016 Os-1788/18
Zapuščinska zadeva; po pok. Ivanu Bembiču, pok. 

Domenika, neznanega bivališča, ki je bil razglašen za 
mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru opr. št. 
N 99/2015 z dne 8. 7. 2016 in z določenim datumom smrti 
28. 2. 1929.

Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko Slo-
venijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve 
za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapu-
ščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove 
dolgove.

Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo po-
datke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustni-
kovih obveznostih.

Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica 
zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 
142.b člena Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 1. 3. 2018

III D 1297/2017 Os-1774/18
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščin-

ski postopek po pok. Mariji Mikulič, roj. 20. 3. 1929, umrli 
27. 3. 2017, nazadnje stan. Tolstojeva ulica 49, Ljubljana, 
državljanki Republike Slovenije.

Zapustnica je bila ob smrti vdova in potomcev ni za-
pustila, kot zakoniti dediči bi prišli v poštev dediči drugega 
dednega reda, to so bratje in sestre zapustnice oziroma po 
že pokojnih bratih in sestrah njihovi potomci.

Po podatkih, s katerimi sodišče razpolaga, je pokojna 
zapustničina sestra Ivana Gornik živela v Kanadi in zapu-
stila hčerko Eni Gornik in sina Milana Gornika, ki pa sta 
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oba že pokojna, podatkov o njunih morebitnih potomcih 
sodišče nima.

Sodišče tako na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva morebitne potomce po zgoraj navedenih 
osebah oziroma vse, ki mislijo, da bi bili lahko poklicani 
k dedovanju po zapustnici, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče 
zapuščinski postopek nadaljevalo in zaključilo na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 2018

D 595/2017 Os-1726/18
Okrajno sodišče v Novem mestu, v zapuščinski zade-

vi po dne 14. 2. 2011 umrlem Antonu Kovačiču, roj. 27. 6. 
1930, iz Ivanje vasi 9, Mirna Peč, izdaja naslednji oklic:

Pozivajo se neznani dediči po pokojnem Antonu Ko-
vačiču, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrb-
niku za poseben primer – Centru za socialno delo Novo 
mesto, Resslova ulica 7b, Novo mesto, v roku 1 leta od 
dneva objave tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbni-
ka in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 14. 3. 2018

D 158/2017 Os-1550/18
Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil uve-

den zapuščinski postopek po pokojnem Francu Gnusu, 
sinu Rudolfa, rojenem 21. 7. 1946, državljanu Republike 
Slovenije, razvezanem, umrlem 28. 4. 2017, nazadnje sta-
nujočem Vojsko 5, Koprivnica pri Brestanici.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju poziva sodišče vse zapustnikove upnike, da 
priglasijo svoje terjatve pri tem sodišču najkasneje v roku 
6 mesecev od objave tega oklica, v katerem lahko zahte-
vajo tudi, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečaj-
no maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 
142.b člena Zakona o dedovanju. Upniki lahko pri zapu-
ščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki se-
stavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih.

Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne 
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila o vloži-
tvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev, 
bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski postopek tako, 
da bo zapuščino brez dedičev izročilo Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 29. 1. 2018

D 115/2016 Os-1624/18
Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil uve-

den zapuščinski postopek po pok. Janko Aleksandru, roj. 
31. 3. 1939, nazadnje stalno stan. Bobovo pri Šmarju 21, 
Šmarje pri Jelšah, umrlem dne 14. 4. 2016.

Na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona 
o dedovanju (v nadaljevanju: ZD), poziva sodišče vse 
zapustnikove upnike, da priglasijo svoje terjatve pri tem 
sodišču najkasneje v roku 6 mesecev od objave tega okli-
ca, v katerem lahko zahtevajo tudi, da se zapuščina brez 
dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev 
v skladu z določbami 142.b člena ZD. Upniki lahko pri 

zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki 
sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih.

Če morebitni upniki v določenem roku sodišču ne 
bodo predložili prijave zahteve za prenos zapuščine v ste-
čajno maso zapuščine brez dedičev in potrdila o vloži-
tvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev, 
bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski postopek tako, 
da bo zapuščino brez dedičev izročilo Republiki Sloveniji.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 6. 2. 2018

Oklici pogrešanih

I N 10/2018 Os-1882/18
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-

gateljice Občine Miren Kostanjevica, Miren 137, Miren, po-
stopek o razglasitvi za mrtvo, in sicer Justine Alojzije For-
nazarič, roj. 20.6.1884, neznanega bivališča, ki jo zastopa 
skrbnik za posebni primer, in sicer Center za socialno delo 
Nova Gorica po pooblaščencu.

O pogrešani razen podatka, da se je rodila očetu 
Ivanu in mami Ani Frandolič, dopisa v opombi „v Kairo“ ter 
izpiska iz matičnega registra o rojstvu, da je bila pogrešana 
osebi živa, ne obstaja noben drug podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju 
in smrti pogrešane Justine Alojzije Fornazarič, naj javijo 
tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega 
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano 
razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 3. 2018

N 25/2017 Os-1570/18
Poziva se Helena Flis, rojena Zupanc, dne 8. 5. 1863, 

neznani naslov, da se priglasi pri Okrajnem sodišču v Sev-
nici ali pri skrbniku Center za socialno delo Sevnica v roku 
treh mesecev od dneva objave tega oklica. Helena Flis se 
je dne 26. 7. 1896 poročila z Mihaelom Flisom, rojenim dne 
9. 8. 1863, ki je umrl dne 25. 8. 1933 v Loki pri Zidanem 
Mostu. Pozivamo tudi vse, ki kaj vedo o njenem življenju, 
da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sevnici v treh mese-
cih po objavi tega oklica z opozorilom, da bo po preteku 
tega roka Helena Flis razglašena za mrtvo.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 27. 2. 2018

N 3/2018 Os-1912/18
Pri Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah je bil 

na predlog Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, Rogatec, 
uveden nepravdni postopek zaradi razglasitve pogreša-
nega Janeza Mlakerja, nazadnje stanujočega Dobovec 44, 
Rogatec, roj. 16. 12. 1905, ki ga zastopa skrbnik z pose-
ben primer Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah, za 
mrtvega.

Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postopku 
(ZNP), sodišče poziva pogrešanega oziroma vse, ki kaj 
vedo o njegovem življenju, da to v roku treh mesecev po 
objavi tega oklica, sporočijo sodišču, sicer bo sodišče po 
preteku tega roka, pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 23. 3. 2018
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Zavarovalne police preklicujejo

Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6503 
Koper, obrazce stroge evidence:

Preklici
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Preverjeno d.o.o., Partizanska cesta 6, 2000 Ma-
ribor, številke zavarovalnih ponudb: Vzajemna D.V.Z. 
200602471, 200602481, 200602482, 21597800; 
Adriatic Slovenica d.d. 78500012369, 78500012385. 
Ob-1976/18

Spričevala preklicujejo

Šrimpf Bogomir, Jerebova ul. 25, Miklavž na Dra-
vskem polju, diplomo št. 05610, izdajatelj Ekonom-
sko-poslovna fakulteta, Maribor, leto izdaje 1998. 
gni-339288

Drugo preklicujejo

ARBAZAN TRANS d.o.o., Aškerčeva ulica 15, Ce-
lje, dovolilnici, od 1036369 do 1036370, oznaka 643/11, 
naziv Rusija – tretje države, leto 2018. gnn-339287

AVTOPREVOZNIŠTVO ŠTEFAN VEGI S.P., Ce-
sta na Trato 34, Kočevje, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500016124001, izdal Cetis Celje d.d., na ime 
Janez Moškrič. gnk-339286

Beber Andrej, Unec 127a, Rakek, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500023426001, izdal Cetis Celje 
d.d. gnn-339283

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Re-
publike Slovenije d.o.o. – direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list  Republike Slo venije d.o.o. • Internet: 
www.urad ni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

Brodnik Jure, Kavce 37, Novo mesto, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500023010001, izdal Cetis 
Celje d.d. gnr-339279

CVETKA DIR d.o.o., Zabrv 121, Ig, izvod licen-
ce, št. GE009317/05338/012, za tovorno vozilo, reg. 
št. CE N0-41M, veljavnost do 4. 1. 2023. gnq-339284

DVIG d.o.o., Vrhnika, Sinja Gorica 16A, Vrhnika, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500034798001, iz-
dal Cetis Celje d.d., na ime Borštnik Viktor. gno-339282

Ernestini Davide, Prade, Cesta VIII/2, Ko-
per – Capodistria, odločbo o izbrisu čolna IZ-840, 
št. 3734-25-188/2013/1, izdano na ime Leon Bizjak, izdaja-
telj Uprava RS za pomorstvo, leto izdaje 2013. gnq-339280

FIRŠT d.o.o., Koroška cesta 56, Velenje, ra-
čun B18Z-AG-014-01; dobavnico; izjavo o poreklu 
G183216018208006; tovorni list CTLT09200137366 
S/O NO: CPS9200-18011851. gnh-339289

Mahmutović Zenaida, Ul. heroja Staneta 6, Žalec, 
izkaznico nepremičninskega posrednika. gns-339278

Markelj Pečečnik & Jančič o.p., d.o.o., Lju-
bljanska cesta 64, Domžale, odvetniško izkaznico, 
št. 3860-819836, izdano na ime Neli Jančič, izdajatelj 
Odvetniška zbornica Slovenije. gnt-339277

Perpar Jurij, Dobrnič 8, Dobrnič, izvod licen-
ce, št. 013053/002, za vozilo MB Atego 1523 L, reg. 
št. NM 11-44T, veljavnost do 23. 2. 2019, izdano na Av-
toprevozništvo – Jurij Perpar s.p. gnl-339285

Šogorič Luna, Smlednik 145, Smlednik, dijaško iz-
kaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnp-339281
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