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Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška cesta 21, Ljubljana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih
omrežij naslednje generacije »GOŠO 3A«
Osnovo za izvedbo javnega razpisa predstavljajo
naslednje pravne podlage:
– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006;
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1011/2014
z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za
potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi;
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 215/2014
z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi
z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih
vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij
ukrepov za strukturne in investicijske sklade;
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 821/2014
z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede
podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov
iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja
za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje
podatkov;
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 964/2014
z dne 11. septembra 2014 o pravilih za uporabo Ured-

be (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in sveta
v zvezi s standardnimi pogoji za finančne instrumente;
– Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2015/207
z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil
za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni
akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj »naložbe za
rast in delovna mesta«, izjavo o upravljanju, revizijsko
strategijo, revizijsko mnenje in letno poročilo o nadzoru
ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, ter v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za
poročila o izvajanju za cilj »evropsko teritorialno sodelovanje«;
– Delegirana uredba Komisije (EU) št. 480/2014
z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU)
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo;
– drugi delegirani in izvedbeni akti, ki jih Komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom uredbe EU
o skupnih določbah;
– Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem
skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede
cilja »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12.
2013, str. 289);
– Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002
(UL L 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1; v nadaljevanju finančna uredba) in njena izvedbena uredba;
– Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI
2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014;
– Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 4. 7. 2016, s spremembo z dne 29. 7.
2016 in spremembo št. C(2017) 8425, z dne 6. 12. 2017;
– Smernice Evropske komisije za določanje finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru
deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih, objavljene na http://ec.europa.eu/regional_
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policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf);
– Smernice 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. julija 2006;
– Navodila organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in
delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020«,
julij 2015, objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo
objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje
izvajanja evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2014–2020, junij 2016, objavljenih na spletni
strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi
spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, april 2016, objavljenih
na spletni strani http://www.euskladi.si/sl/ekp/navodila,
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013,
julij 2016, objavljenih na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki
bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, avgust 2015, objavljenih
na spletni strani http://www.euskladi.si/sl/ekp/navodila,
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja in organa za potrjevanje za spremljanje izvajanja operativnega programa
z informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS eCA,
november 2016, objavljenih na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/ekp/navodila, z vsemi spremembami, ki
bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Smernice organa upravljanja za integracijo načel
enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in
dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednotenju EKP v programskem obdobju
2014–2020, februar 2016, objavljenih na spletni strani
http://www.euskladi.si/sl/ekp/navodila;
– Strategija organa upravljanja za boj proti goljufijam cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«, februar 2016, objavljeni
na spletni strani http://www.euskladi.si/sl/ekp/navodila,
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Navodila organa upravljanja za poročanje in spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske politike cilja »naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014–2020«, februar 2016, objavljenih na
spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila,
z vsemi spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja pogodbe;
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 in 13/18);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17);

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in
13/18 – ZJF-H);
– Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj »naložbe za rast in delovna mesta«
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 in 15/17);
– Odločitev o podpori Službe Vlade RS za razvoj
in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju SVRK)
v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad št. 2-1/1/MJU/0;
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16);
– Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov
in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
– Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list
RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US,
81/15 in 40/17);
– Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS,
št. 91/15 in 14/18);
– Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 42/06, 60/06, 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B,
67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 32/12,
57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15);
– Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS,
št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11,
32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17);
– Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17);
– Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje
generacije do leta 2020, z dne 10. 3. 2016;
– Uredba Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
(UL L št. 187/2014 z dne 26. 6. 2014);
– Uredba Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar
zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo,
pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje
kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko
rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in
o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva
izračun upravičenih stroškov (UL L 156, 20. 6. 2017);
– Smernice Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih
omrežij, zadnjič spremenjene s Sporočilom Komisije
O spremembi sporočil Komisije o smernicah Evropske
unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro
postavitvijo širokopasovnih omrežij, o smernicah o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2020, o državni
pomoči za filmsko produkcijo in produkcijo drugih avdiovizualnih del, o smernicah o državni pomoči za spodbujanje naložb tveganega financiranja ter o smernicah
o državni pomoči letališčem in letalskim prevoznikom
(2014/C 198/02);
– Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči
»Gradnja odprte širokopasovne infrastrukture naslednje generacije v Republiki Sloveniji« (št. priglasitve
BE01-2482762-2017, BE01-2482762-2017/I, št. sheme:
SA.49322, SA49322 (2017/X)) z dne 4. 10. 2017 in 8. 5.
2018.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija
izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno sofinancira
Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja
v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne
osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora
uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno
ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati
ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.
2.1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje
odprtih širokopasovnih omrežij, ki bodo gospodinjstvom
omogočala širokopasovni dostop s prenosno hitrostjo
najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve
preko teh omrežij na območjih belih lis in je razdeljen
v dva sklopa:
– Sklop 1: Sofinanciranje GOŠO 3A VZHOD
– Sklop 2: Sofinanciranje GOŠO 3A ZAHOD
V okviru predmetnega javnega razpisa je:
– GOŠO 3A VZHOD opredeljen kot območje belih
lis v lokalnih skupnostih na območju Savinjske, Zasavske, Posavske statistične regije, statistične regije Jugovzhodna Slovenija in Primorsko-notranjske statistične
regije (statistična regija, klasifikacija NUTS 3);
– GOŠO 3A ZAHOD opredeljen kot območje belih
lis v lokalnih skupnostih na območju Osrednjeslovenske,
Gorenjske, Goriške in Obalno-kraške statistične regije
(statistična regija, klasifikacija NUTS 3);
Skladno z Dogovorom o razmejitvi med sofinanciranjem območij belih lis v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
bo v lokalnih skupnostih v Pomurski, Podravski in Koroški statistični regiji sofinancirana gradnja odprtih širokopasovnih omrežij, ki bodo gospodinjstvom omogočala
širokopasovni dostop s prenosno hitrostjo najmanj 100
Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh
omrežij na območjih belih lis v geografskem segmentu
redke poseljenosti v okviru Programa razvoja podeželja
2014–2020 iz Evropskega sklada za razvoj podeželja.
Bele lise so za potrebe tega javnega razpisa definirane kot posamezna gospodinjstva na območjih, kjer
je bilo ugotovljeno, da operaterji ne zagotavljajo širokopasovnih omrežij, ki bi tem gospodinjstvom omogočala
dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih
storitev hitrosti najmanj 100 Mb/s in kjer v postopkih testiranja tržnega interesa v geografskem segmentu redke
poseljenosti ni bilo izraženega tržnega interesa za gradnjo takih širokopasovnih omrežij v naslednjih treh letih,
ki bi omogočala dostop do širokopasovnih elektronskih
komunikacijskih storitev hitrosti najmanj 100 Mb/s.
Seznam belih lis po gospodinjstvih z njihovimi naslovi, ki je razdeljen na zgoraj navedena sklopa, je priloga javnega razpisa.
Za posamezno belo liso – vsako posamezno gospodinjstvo, ki je na določenem naslovu na območju belih lis – bo na podlagi tega javnega razpisa zagotovljeno
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širokopasovno omrežje, ki bo vsaki od njih omogočalo
dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih
storitev hitrosti najmanj 100 Mb/s. Šteje se, da je gospodinjstvu omogočen dostop do širokopasovnega omrežja
s hitrostjo najmanj 100 Mb/s, kadar je gospodinjstvu mogoče zagotoviti takšen dostop preko zgrajene dostopovne točke brezžičnega omrežja, ali kadar je gospodinjstvo
v neposredni bližini fiksnega omrežja. Za neposredno
bližino fiksnega omrežja se šteje zračna razdalja do največ 200 m od lokacije gospodinjstva do mesta kabelske
kanalizacije, kjer je možen priklop na omrežje, če na tej
razdalji ni ovir, ki bi preprečevale izgradnjo povezave
s hitrostjo najmanj 100 Mb/s.
2.2. Določitev belih lis
Z namenom določitve belih lis v geografskem segmentu redke poseljenosti skladno z Načrtom NGN
2020 sta bila v letu 2016 izvedena prvi in drugi krog
testiranja tržnega interesa.
Z analizo podatkov o izkazanem tržnem interesu
v drugem krogu testiranja je bilo na območjih belih lis
v segmentu redke poseljenosti ugotovljeno 23.081 gospodinjstev, kjer interesenti niso imeli omogočenega
dostopa do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih
storitev hitrosti najmanj 100 Mb/s.
Seznam naselij, kjer so obstajala območja gospodinjstev na belih lisah v geografskem segmentu redke poseljenosti za ciljno hitrost 100 Mb/s je bil
objavljen na spletni strani ministrstva: http://www.
mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/DID/Informacijska_druzba/NGN_2020/1_Obvestilo_splet_bl_
NGN2020_081220_P.pdf
Oktobra 2017 je ministrstvo izvedlo ponovno analizo teh podatkov glede na stanje obstoječe širokopasovne infrastrukture v Sloveniji in na svoji spletni strani
objavilo seznama gospodinjstev na območjih belih lis
v geografskih segmentih goste in redke poseljenosti:
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/trzni_interes_po_nacrtu_ngn_2020/
Seznam gospodinjstev na območjih belih lis v geografskem segmentu redke poseljenosti je bil v maju
2018 posodobljen glede na stanje obstoječe širokopasovne infrastrukture v Sloveniji in dejansko stanje gospodinjstev iz Centralnega registra prebivalstva, ki ga
upravlja Ministrstvo za notranje zadeve RS.
2.3. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje gradnje
odprtih širokopasovnih omrežij, ki bodo gospodinjstvom
omogočala širokopasovni dostop s prenosno hitrostjo
najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve
preko teh omrežij na območjih, kjer tem gospodinjstvom
tak dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev še ni omogočen in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo takih širokopasovnih omrežij, ki bi tak
dostop omogočala v naslednjih 36 mesecih od 18. 11.
2016, ko je bil zaključen zadevni postopek izražanja
tržnega interesa, to je do 18. 11. 2019.
Z Načrtom NGN 2020, s seznanitvijo Vlade RS
s spiskom območij, ki so bele lise v geografskem segmentu goste poseljenosti, nadaljnje aktivnosti na področju testiranja tržnega interesa v geografskem segmentu redke poseljenosti, ter izvajanje in sofinanciranje investicij iz Načrta razvoja širokopasovnih omrežij
naslednje generacije do leta 2020 in z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 ter na podlagi 11. člena ZEKom-1 in
v skladu z njegovim drugim odstavkom 9. člena v povezavi z 19. in 39. točko njegovega 3. člena je predvideno
sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij,
tako dostopovnih kot tudi hrbteničnih, ki bodo gospo-
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dinjstvom omogočala širokopasovni dostop do elektronskih komunikacijskih storitev hitrosti najmanj 100 Mb/s
na območjih belih lis z javnimi sredstvi v geografskem
segmentu redke poseljenosti do največ 1.200 EUR na
posamezno gospodinjstvo.
Prijaviteljem, katerih projekti bodo izbrani na tem
javnem razpisu, bodo sofinancirani stroški izvedbe le teh
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in
sredstev slovenskega proračuna kot dovoljena državna
pomoč v skladu z Mnenjem o skladnosti sheme državne pomoči »Gradnja odprte širokopasovne infrastrukture naslednje generacije v Republiki Sloveniji« (št. priglasitve BE01-2482762-2017, BE01-2482762-2017/I,
št. sheme: SA.49322, SA.49322 (2017/X)). Izbrani prijavitelji morajo dosledno spoštovati veljavno zakonodajo, ki ureja državne pomoči in navodila ministrstva ter
organa upravljanja.
Na podlagi tega javnega razpisa se potrjen projekt,
za sofinanciranje katerega se odobrijo sredstva kohezijske politike, imenuje operacija.
2.4. Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je omogočiti najmanj 80 % gospodinjstvom na območjih belih lis, na katerih širokopasovna omrežja še niso zgrajena in hkrati ni tržnega
interesa za njihovo gradnjo, dostop do širokopasovnega
omrežja s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronskih komunikacijskih storitev preko tega omrežja.
2.5. Regija izvajanja javnega razpisa
Operacije se bodo izvajale v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in kohezijski regiji Zahodna Slovenija.
Sredstva za sofinanciranje operacij bodo dodeljena
po kohezijskih regijah glede na število gospodinjstev na
belih lisah v geografskem segmentu redke poseljenosti
v posameznem sklopu, ki jih bo izbrani prijavitelj določil
v svoji vlogi in sicer: za Sklop 1 – GOŠO 3A VZHOD za
do največ 6.293 belih lis in Sklop 2 – GOŠO 3A ZAHOD
za do največ 5.049 belih lis.
Razdelitev slovenskih občin na programski območji kohezijska regija Vzhodna oziroma kohezijska regija Zahodna Slovenija je razvidna iz: www.stat.si/dokument/5424/kohezijske_%20statisticne_obcine.xls. Glede
na pravno veljavno razmejitev območij kohezijskih regij
(NUTS 2), ki sledi iz Uredbe št. 1319/2013/ES z dne
9. decembra 2013 o spremembi prilog Uredbe (ES)
št. 1059/20036/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije
statističnih teritorialnih enot (NUTS) in ki velja od 1. 1.
2015 dalje, se občina Litija nahaja v kohezijski regiji
Vzhodna Slovenija. Organ upravljanja je dne 12. 4. 2017
izdal Mnenje o lokaciji izvajanja – občina Litija ter o evropskem kohezijskem viru financiranja (št. 020-1/2017-28)
in objavljenem na spletni strani http://eu-skladi.si/sl/dokumenti/porocila-mnenja-tolmacenja/2017-04-12-mnenje-ou-litija.pdf v katerem tolmači, da je z vidika razvojnih sredstev za programsko obdobje 2014–2020 Občina
Litija del kohezijske regije Zahodna Slovenija, zato je
v seznamu belih lis občina Litija upoštevana v kohezijski
regiji Zahodna Slovenija.
3. Potencialni prijavitelji
Na javni razpis na podlagi sedmega odstavka 11. člena ZEKom-1 skladno s potrjeno Shemo državnih pomoči
št. BE01-2482762-2017 in BE01-2482762-2017/I, lahko
kandidirajo prijavitelji, ki so registrirani kot operaterji
elektronskih komunikacij, ki so skladno s 5. členom
ZEKom-1 Agencijo RS za komunikacijska omrežja in
storitve (v nadaljevanju AKOS) že obvestili o nameri
zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij.
Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj sam ali
v projektnem partnerstvu. V primeru, da se na javni raz-
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pis v eni vlogi skupaj prijavi več prijaviteljev v projektnem
partnerstvu, morajo biti vsi ti registrirani kot operaterji
elektronskih komunikacij, kot je to določeno v prejšnjem
odstavku. Z medsebojno konzorcijsko pogodbo določijo
nosilnega partnerja, ki bo prevzel vlogo koordinatorja
in nastopal v imenu projektnega partnerstva v razmerju
do ministrstva.
Državna pomoč je namenjena točno določenemu
širokopasovnemu sektorju kot Pomoč za širokopasovno infrastrukturo, ki jo določa Uredba Komisije (EU)
št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih
vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe (v nadaljevanju Uredba (EU)
št. 651/2014) in Uredbe Komisije (EU) 2017/1084 z dne
14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014,
kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne
pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije,
in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva
izračun upravičenih stroškov (UL L 156, 20. 6. 2017).
Iz vsebine priglašene sheme državne pomoči izhaja, da je pomoč namenjena točno določenemu sektorju
in ne bo namenjena podjetjem dejavnim v naslednjih
sektorjih:
– sektor ribištva in akvakulture,
– sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov,
– za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov.
Javna sredstva se skladno s priglašeno shemo prijavitelju ne dodelijo, če je ugotovljeno, da:
– je v težavah v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe
(EU) št. 651/2014,
– je naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo
zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč
razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom,
– je naslovnik neporavnanega naloga za vračilo
preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali držane pomoči na podlagi predhodnega poziva Ministrstva
za finance,
– ima na dan vložitve vloge neporavnane zapadle
davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo,
v višini, ki presega 50 eurov,
– ne izplačuje redno plač in socialnih prispevkov.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz
vsebine celotne vloge. Prijavitelj na javni razpis lahko
kandidira za en ali več sklopov. Za vsak posamezen
sklop posebej mora oddati svojo vlogo. Za vsak sklop
lahko kandidira samo enkrat, ne glede na to ali skupaj
s partnerji ali samostojno.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj
podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno
pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem
razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije). Ministrstvo lahko izvede preveritev določenih pogojev z vpogledom v javne evidence. V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev, lahko ministrstvo zahteva dodatna
pojasnila ali dokazila.
4.1. Splošni pogoji za prijavitelje
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Vloga na javni razpis za dodelitev nepovratnih
sredstev mora biti v slovenskem jeziku.
2. Vloga na javni razpis mora biti skladna s predmetom javnega razpisa in z zahtevami javnega razpisa
in razpisne dokumentacije.
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Dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev
3. Prijavitelj mora omogočiti širokopasovni dostop
s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s najmanj 80 %
gospodinjstvom na območjih belih lis v okviru posameznega sklopa (za Sklop 1 – najmanj 5.035 gospodinjstvom in za Sklop 2 – najmanj 4.040 gospodinjstvom na
območju belih lis). Pri tem lahko prijavitelj sam izbere,
katerim gospodinjstvom na območjih belih lisah bo omogočil širokopasovni dostop s prenosno hitrostjo najmanj
100 Mb/s. Prijavitelj, ki bo za posamezen sklop omogočil
širokopasovni dostop s hitrostjo najmanj 100 Mb/s več
kot 80 % gospodinjstvom na belih lisah, bo za to skladno
z merili za izbor prijavitelja dodatno točkovan.
Dokazilo: Obrazec št. 1.1/1.2: Prijavni obrazec za
sklop in Projektna dokumentacija
4. Vloga na javni razpis ne izkazuje več kot
1.200,00 EUR sredstev kohezijske politike na posamezno gospodinjstvo na belih lisah v geografskem segmentu redke poseljenosti. Na javni razpis prijavitelj
kandidira z zneskom javnega sofinanciranja za posamezno gospodinjstvo na beli lisi brez DDV, ki bo enotna za
vsa gospodinjstva na belih lisah v določenem sklopu in
katere višina ne sme preseči 1.200,00 EUR. Prijavitelj,
ki bo za posamezen sklop ponudil nižji znesek javnega
sofinanciranja od 1.200,00 EUR bo za to skladno z merili
za izbor prijavitelja dodatno točkovan.
Dokazilo: Obrazec št. 1.1/1.2: Prijavni obrazec za
sklop
5. V vlogi na javni razpis mora biti za pokrivanje
upravičenih stroškov operacije namenjenih več kot 50 %
zasebnih sredstev prijavitelja. Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju
virov po tem javnem razpisu zagotovljene vse ostale vire
za izvedbo celotne operacije.
Dokazilo: Obrazec št. 1.1/1.2: Prijavni obrazec za
sklop in Projektna dokumentacija
6. Prijavitelj in vsi projektni partnerji, če gre za vlogo projektnega partnerstva, morajo biti registrirani kot
operaterji elektronskih komunikacij skladno s 5. členom
ZEKom-1.
Dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev
7. Prijavitelj ni v težavah v skladu z 18. točko 2. člena Uredba (EU) št. 651/2014.
Dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev in zadnja bonitetna ocena podjetja, ki ne
sme biti nižja od AJPES SB9 oziroma po Moody's nižja
od B1 ali po Fitch oziroma S&P nižja od B+
8. Prijavitelj ni naslovnik neporavnanega naloga za
izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije,
ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo
z notranjim trgom.
Dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev
9. Prijavitelj ni naslovnik neporavnanega naloga za
vračilo preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis
ali držane pomoči na podlagi predhodnega poziva Ministrstva za finance.
Dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev
10. Prijavitelj na dan vložitve vloge nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih
nedavčnih obveznosti, v skladu z zakonom, ki ureja
finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov.
Dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev
11. Prijavitelj redno izplačuje plače in socialne prispevke.
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Dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev
12. Prijavitelj bo vodil stroške in prihodke tako
v času gradnje, kot tudi upravljanja in vzdrževanja na
posebnem stroškovnem mestu za vsak sklop posebej.
Dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev
13. V primeru, da se v vlogi skupaj prijavi več prijaviteljev v projektnem partnerstvu, mora nosilni partner
v vlogi predložiti s strani vseh udeleženih partnerjev
podpisano konzorcijsko pogodbo, v kateri so določena
vsa njihova medsebojna razmerja, pravice in obveznosti. Obvezne sestavine konzorcijske pogodbe so navedene v tej razpisni dokumentaciji v poglavju 3.7 Vloga
s partnerji in v vzorcu konzorcijske pogodbe.
Dokazilo: Podpisana konzorcijska pogodba
14. Vsem prijaviteljem v vlogi ali osebam, ki so članice njihovih upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov,
ali osebam, ki imajo njihova pooblastila za zastopanje
ali odločanje ali nadzor v njih, ni izrečena pravnomočna
sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Datumi izdaje vseh priloženih
izpisov iz kazenske evidence ne smejo biti starejši od
30 koledarskih dni pred datumom odpiranja tega javnega razpisa.
Dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev
15. Vsi prijavitelji v vlogi niso uvrščeni v evidenco
poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11
– UPB2) in jim ni na podlagi tega člena prepovedano
poslovanje z ministrstvom.
Dokazilo: Obrazec št. 4: Izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev
4.2. Posebni pogoji za prijavitelje
1. Odprto širokopasovno omrežje je za potrebe tega
javnega razpisa širokopasovno omrežje, ki je zgrajeno
s pomočjo sofinanciranja z javnimi sredstvi na podlagi
tega javnega razpisa in je dostopno vsem ponudnikom
storitev pod enakimi pogoji. Izbrani prijavitelj bo moral
v okviru zmožnosti lastnega omrežja nuditi veleprodajni
dostop (1. lokalni dostop – fizična ali virtualna razvezava
lokalne zanke in/ali 2. osrednji dostop – dostop z bitnim
tokom) v skladu s pravičnimi in nediskriminatornimi pogoji. Tak veleprodajni dostop mora izbrani prijavitelj na
podlagi pogojev iz tega razpisa zagotavljati vsaj deset
let od datuma obojestranskega podpisa pogodbe, pri
čemer pa mora sam dostop do fizične infrastrukture in
posameznih vodov zagotavljati tudi po izteku veljavnosti
pogodbe. Zgrajena infrastruktura, za katero se bo dodelila pomoč, bo morala vedno omogočati še najmanj
podvojitev števila vodov (bakrenih paric, optičnih vlaken,
koaksialnih kablov, vseh vrst nadzemnih povezav, skladno z 72.a točko 3. člena ZEKom-1) iste tehnologije, ki
jo bo na določeni trasi ponudil izbrani prijavitelj v svoji
ponudbi, v omrežju brez izvedbe dodatnih gradbenih
del, za primer potencialno izraženega interesa za njeno
souporabo s strani drugih operaterjev v prihodnosti.
2. Odprto širokopasovno omrežje izbranega prijavitelja bo moralo omogočati prenosno hitrost vsaj
100 Mb/s v smeri proti končnemu uporabniku – gospodinjstvu na območju belih lis, ki mu bo ta dostopna
hitrostih na voljo ves čas – 24 ur na dan, vse dni v letu.
Šteje se, da je gospodinjstvu omogočen dostop do širokopasovnega omrežja s hitrostjo najmanj 100 Mb/s,
kadar je gospodinjstvu mogoče zagotoviti takšen dostop
preko zgrajene dostopovne točke brezžičnega omrežja,
ali kadar je gospodinjstvo v neposredni bližini fiksnega
omrežja. Za neposredno bližino fiksnega omrežja se
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šteje zračna razdalja do največ 200 m od lokacije gospodinjstva do mesta kabelske kanalizacije, kjer je možen
priklop na omrežje, če na tej razdalji ni ovir, ki bi preprečevale izgradnjo povezave s hitrostjo najmanj 100 Mb/s.
Omrežje se za vsa gospodinjstva iz seznamov belih lis
za katera prijavitelj kandidira za vse sklope načrtuje do
naslova stavbe (HSMID), na katerem se nahaja posamezno gospodinjstvo, ki je bela lisa.
3. Izbrani prijavitelj bo moral po zaključku gradnje
omogočati prenosno hitrost vsaj 100 Mb/s v smeri proti
končnemu uporabniku vsem gospodinjstvom, ki jih je
določil v svoji vlogi in so na območju belih lis s seznama posameznega sklopa, za katerega sofinanciranje
kandidira.
4. Izbrani prijavitelj bo moral ministrstvu ob predložitvi vsakokratnega zahtevka za izplačilo po kvartalnih
situacijah priložiti tudi podatke o zgrajenem omrežju in
pripadajoči infrastrukturi v tem kvartalu potrjene s strani
pooblaščenega nadzornika gradnje ter potrdilo Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju GURS)
o vpisu vseh v tem kvartalu omogočenih priključkov
v evidenco skladno s 14. členom ZEKom-1.
5. Izbrani prijavitelj bo moral na svojem enotnem
veleprodajnem informacijskem sistemu za pregledovanje, naročanje in upravljanje storitev iz točke 9. tega
poglavja najaviti datume, ko bodo posamezni priključki
na določenih naslovih omogočeni, vsaj trideset koledarskih dni pred predvidenim zaključkom gradnje le teh.
Po zaključku njihove gradnje pa bo moral izbrani prijavitelj najkasneje v osmih koledarskih dneh javno objaviti
na tem istem enotnem veleprodajnem informacijskem
sistemu na neizbrisen in sledljiv način njihov seznam
vključno z datumi zaključka gradnje potrjenimi s strani
pooblaščenega nadzornika gradnje.
6. Po zaključku gradnje in javni objavi seznama
omogočenih priključkov iz prejšnje točke bo moral izbrani prijavitelj na zahtevo ponudnika storitve zainteresiranega končnega uporabnika, ki mu je dostop omogočen,
priključiti na storitev najkasneje v roku šestdeset koledarskih dni od datuma naročila, ki bo podano skladno
s pogoji iz vzorčne ponudbe izbranega prijavitelja in to
brez zaračunavanja tako ponudniku storitve kot tudi
končnemu uporabniku kakršnegakoli dodatnega stroška za vzpostavitev omrežne priključne točke na lokaciji
končnega uporabnika s seznama naslovov belih lis.
7. Izbrani prijavitelj bo za svoje omrežje moral javno
objaviti maksimalno hitrost (teoretično najvišjo hitrost
prenosa proti končnemu uporabniku, ki jo lahko ta doseže vsaj enkrat dnevno), običajno razpoložljivo hitrost
skupaj z navedenim razmerjem do maksimalne hitrosti
(hitrost prenosa proti končnemu uporabniku, ki jo le ta
lahko pričakuje večino časa v dnevu vendar ne manj
kot 90 % časa dneva izven dveh vršnih ur, ter 80 % časa
v času dveh vršnih ur in ki znaša vsaj 80 % maksimalne hitrosti) ter minimalno hitrost (zagotovljena najnižja
hitrost prenosa proti končnemu uporabniku, razen v primeru izpada omrežja ali večjih motenj).
8. Izbrani prijavitelj bo moral javno objaviti vzorčne
ponudbe za vse modele veleprodajnega širokopasovnega dostopa, ki jih bo ponujal v svojem omrežju, najkasneje v šestih mesecih od obojestranskega podpisa
pogodbe oziroma najkasneje tri mesece pred objavo
v spodaj opisanem informacijskem sistemu o prvi zgrajeni omrežni točki v posameznem sklopu, ki bo na voljo
za ponujanje storitev, če bo ta v sistem vnesena prej kot
v šestih mesecih od obojestranskega podpisa pogodbe.
Vsebovati bo morala najmanj naslednje elemente:
– dostop do informacij,
– definicije pojmov in okrajšave,
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– topologija in zgradba omrežja (npr. kabelska kanalizacija in funkcijske lokacije),
– storitve vzorčne ponudbe,
– postopki zagotavljanja veleprodajnega dostopa
v omrežju vključno s postopki poizvedbe, naročila, izvedbe naročila, preklica naročila, izključitve, prehodov
med operaterskimi storitvami, odprave napak in vzdrževanja omrežja,
– nivo zagotavljanja storitve in pogodbene kazni,
– medsebojno obveščanje,
– cene in zaračunavanje storitev vzorčne ponudbe,
– postopek sklenitve pogodbe,
– zavarovanje obveznosti,
– sankcije za kršitve pogojev, izključitve in omejitve
odgovornosti,
– veljavnost in odpoved pogodb,
– sprememba vzorčne ponudbe,
– varovanje zaupnih podatkov,
– pravno nasledstvo,
– vzorci pogodb in obrazcev.
9. Izbrani prijavitelj bo moral vsem ponudnikom
storitev zagotoviti možnost uporabe veleprodajnega sistema, ki bo enoten za vse ponudnike storitev vključno
z maloprodajnimi enotami, ki so v njegovi lasti ali v lasti
z njim kapitalsko povezanih družb, preko katerega bo
moral zagotavljati učinkovito izvajanje procesov glede
poizvedb, naročil, odprave napak ter dostop do informacij vključno z informacijami iz 5. točke tega poglavja.
Prek navedenega enotnega sistema mora zagotoviti
sprotno obveščanje o rokih za odpravo napak, takoj po
odpravi pa o vzrokih za nastanek napak in o odpravi
prijavljene napake, ter o vseh ostalih fazah in postopkih
reševanja na neizbrisen in sledljiv način. Mehanizem
mora omogočati, da izbrani prijavitelj in ponudnik storitve vse do jasne razmejitve napake v korist končnega
uporabnika skupaj odpravljata napako. Izbrani prijavitelj
odpravlja napako v primeru, če je ta nastala na veleprodajni storitvi, ponudnik storitve pa, če je nastala
v nadgradnji za maloprodajno storitev. Ker izbrani prijavitelj dobi plačilo za izvajanje veleprodajne storitve, je
njegova obveznost, da vse do jasne razmejitve napake
aktivno sodeluje pri iskanju in morebitni odpravi napake. V primeru, da se v izbrani vlogi skupaj prijavi več
prijaviteljev v projektnem partnerstvu, lahko tak enoten
veleprodajni sistem zagotavlja vsak partner posebej ali
pa samo en od prijaviteljev za vsa omrežja za vse bele
lise posameznega sklopa.
10. Izbrani prijavitelj bo moral oblikovati veleprodajne cene dostopa na podlagi učinkovitih prirastnih
stroškov vključno s pribitkom za skupne stroške. Pri
tem mora upoštevati tudi naložbe v omrežje s primerno
stopnjo donosnosti naložbe glede na vložena sredstva,
kar predstavlja tehtano povprečje kapitala (WACC). Navedeno pomeni, da morajo biti cene stroškovno naravnane in ne smejo biti višje od stroškov učinkovitega
operaterja. Z navedeno metodo bo izbranemu prijavitelju omogočeno pokrivanje dejansko nastalih stroškov
učinkovitega operaterja z upoštevanjem ustreznega donosa na vloženi kapital. Tako oblikovane veleprodajne
cene dostopa bodo omogočale iskalcu dostopa učinkovit
vstop na trg, kar bo omogočalo zagotavljanje novih,
hitrejših širokopasovnih storitev boljše kakovosti. Ustrezno stopnjo donosa na vloženi kapital določa agencija
in jo objavlja na svoji spletni strani. (trenutno veljavni
WACC: http://www.akos-rs.si/izracun-wacc-za-dva-hipoteticna-operaterja-v-telekomunikacijski-panogi).
V primeru, da njegova maloprodajna enota oziroma
njegova hčerinska ali partnerska podjetja ponujajo tovrstne storitve tudi na maloprodajnem trgu, za navedene
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veleprodajne cene hkrati velja tudi prepoved škarij cen.
Obveznost prepoved škarij cen se naloži z namenom,
da se zagotovi zadostna razlika med maloprodajnimi
in veleprodajnimi cenami, pri čemer razlika temelji na
učinkovitih prirastnih stroških enako učinkovitega operaterja (EEO) s pribitkom za skupne stroške in z vključeno
primerno stopnjo donosa naložbe na vložena sredstva.
S tem se prepreči, da bi operater, lastnik omrežja, izrinil
konkurenco s trga s postavljanjem previsokih veleprodajnih cen oziroma prenizkih maloprodajnih cen. Hkrati
se ostalim operaterjem zagotovi možnost postavljanja
konkurenčnih cen na maloprodajnem trgu. Izbrani prijavitelj bo moral za vse veleprodajne storitve oblikovati
učinkovite stroškovne cene in hkrati upoštevati prepoved škarij cen ter AKOS-u te cene na njeno zahtevo
stroškovno dokazati in utemeljiti. Pri oblikovanju se lahko upoštevajo le nastali učinkoviti strošek, morebitno
neučinkovitost operaterja ter podvajanje in prenašanje
stroškov je treba izločiti. Pri tem mora izbrani prijavitelj
slediti pravičnim, objektivnim in preglednim merilom razporejanja stroškov. Stroškovne kalkulacije morajo dovolj
podrobno prikazati investicijske (amortizacija) in operativne stroške, pri čemer mora pri investicijskih stroških
ločeno prikazati subvencioniran del, saj se ta del ne
upošteva pri oblikovanju veleprodajnih cen dostopa.
Stroškovno naravnanost cen vključno s prepovedjo škarij cen, bo agencija preverjala s cenami, ki so na voljo na
primerljivih konkurenčnih trgih in pri operaterjih omrežij.
11. Izbrani prijavitelj bo moral s svojim omrežjem
na območjih naselij, kjer so bele lise, na zahtevo in
z zasebnimi sredstvi subjektov omogočiti dostop do širokopasovnega omrežja s hitrostjo vsaj 100 Mb/s simetrično vsem podjetjem, javnim inštitucijam ter ponudnikom
storitev za povezovanje baznih postaj in lastnikom javno
dostopnih e-točk za potrebe brezžičnih elektronskih komunikacij. Podjetja, javne inštitucije ter lastniki baznih
postaj in javno dostopnih e-točk z brezžičnim dostopom
(Wi-Fi) sami zagotovijo povezavo do najbližje vstopne
točke v novozgrajeno omrežje. Tem zainteresiranim ponudnikom storitev ali končnim uporabnikom omrežja bo
izbrani prijavitelj zaračunaval stroške priključnine, zakupnine, upravljanja in vzdrževanja omrežja v višini kot
jih določajo ti razpisni pogoji, in ki jih bo objavil v svoji
vzorčni ponudbi. Po zaključku gradnje omrežij v posameznih naseljih bo moral izbrani prijavitelj na zahtevo
zainteresiranih ponudnikov storitev ali končnih uporabnikov omrežja teh naselij navedenih v tem odstavku le
te priključiti na omrežje v roku devetdeset koledarskih
dni od datuma naročila, ki bo podano skladno s pogoji
iz vzorčne ponudbe.
12. Izbrani prijavitelj bo moral zagotoviti, da rok
za odpravo napak v njegovem omrežju ne znaša več
kot 2 delovna dneva od prijave napake, pri čemer bo
moral 60 % vseh napak odpraviti v 1 delovnem dnevu.
Rok se v primeru težjih napak lahko podaljša za največ
5 delovnih dni, pri čemer bo moral o podaljšanju roka
ustrezno seznaniti ponudnika storitev in navesti ter utemeljiti razloge, iz katerih izhaja, da gre za težjo napako.
Pri zagotavljanju storitev bo moral izbrani prijavitelj sub
jektom iz prejšnje točke tega poglavja na podlagi njihove
zahteve omogočiti tudi sklenitev posebnega dogovora
o zagotavljanju nivoja storitve (SLA).
13. Prijavitelj mora v svoji vlogi priložiti za vsak
sklop, za katerega sofinanciranje kandidira, svojo Projektno dokumentacijo, v kateri mora opisati svoje sodelovanje z vključenimi lokalnimi skupnostmi in uresničevanje njihovih strateških ciljev, tehnologijo in topologijo
omrežja vključno z vsemi omrežnimi elementi, načrt
povezovanja vseh gospodinjstev s seznama območja
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belih lis, časovnico gradnje, osnutek vzorčne ponudbe,
ki bo vsebovala vse potrebne elemente ter opisati izpolnjevanje vseh potrebnih zakonskih pogojev in razpisnih
pogojev, ki so zahtevani v tem poglavju. Ustanovitev služnosti, ki je potrebna za gradnjo, postavitev, obratovanje
ali vzdrževanje elektronskega komunikacijskega omrežja ureja 20. člen ZEKom-1. Služnost pri gradnji javnih
komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture, ki
se financirajo iz javnih sredstev v skladu z 11. členom
tega zakona, je na nepremičninah v lasti države ali samoupravne lokalne skupnosti neodplačna.
14. Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev iz tega poglavja v okviru svojih pristojnosti opravlja AKOS skladno
z ZEKom-1.
15. Izbrani prijavitelj mora pri gradnji, upravljanju
in vzdrževanju svojega omrežja upoštevati vse določbe
veljavne zakonodaje in veljavnih regulatornih ukrepov
AKOS.
16. V primeru spremembe zakonodaje ali spremembe regulatornih ukrepov na trgu, ki bi povzročile
potrebne spremembe na področjih gradnje, upravljanja
in vzdrževanja sofinanciranega omrežja, ministrstvo ne
prevzema nobene odgovornosti, zato izbranemu prijavitelju iz tega naslova ne pripada nobena finančna kompenzacija, morebitne finančne posledice pa bo moral
pokriti iz zasebnih sredstev.
4.3. Finančna zavarovanja
4.3.1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti
Izbrani prijavitelj bo moral ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku deset delovnih dni od podpisa
te pogodbe ministrstvu dostaviti zavarovanje (pet bianco
menic in menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev) za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti z veljavnostjo še tri mesece
po izteku pogodbe.
Ministrstvo bo unovčilo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:
– če izbrani prijavitelj ne bo pričel izvajati svojih
pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
– če izbrani prijavitelj ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
– če izbrani prijavitelj ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
– če izbrani prijavitelj ne bo pravilno izpolnil svojih
pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
– če bo izbrani prijavitelj prenehal izpolnjevati svoje
pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.
Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili
roki za izvedbo posla bo moral izbrani prijavitelj temu
ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati
njeno veljavnost.
Menično izjavo bo moral izbrani prijavitelj predložiti
na priloženem vzorcu iz razpisne dokumentacije.
4.3.2. Dodatni pogoji in odgovornosti prijaviteljev,
izbranih na javnem razpisu
V kolikor bo prijavitelj izbran za sofinanciranje, bo
moral pri izvajanju projektov upoštevati EU zakonodajo in Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju
2014–2020.
Izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev v vlogi
bo preverjano v času od odpiranja vlog do izdaje sklepa
o izboru prijavitelja. V kolikor se v tem času ugotovi, da
v vlogi vsi pogoji niso izpolnjeni, bo vloga s sklepom
zavrnjena. V primeru, da se ugotovi neizpolnjevanje pogojev med izvedbo operacije po podpisu pogodbe, lahko
ministrstvo odstopi od pogodbe, izbrani prijavitelj pa je
dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z za-
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konskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski
račun izbranega prijavitelja do dneva vračila v proračun
Republike Slovenije.
Prijavitelj mora skladno z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12,
110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17,
v nadaljevanju ZEKom-1), Direktive 2014/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti (v nadaljevanju
Direktive 2014/61/EU) in druge veljavne zakonodaje,
zaradi znižanja stroškov in zmanjšanja vplivov posegov
v prostor pri načrtovanju omrežij, katerih gradnja bo sofinancirana z javnimi sredstvi, upoštevati vse potencialne
možnosti souporabe obstoječe infrastrukture, objektov
in naprav vseh operaterjev elektronskih komunikacij ter
infrastrukturnih operaterjev, kot tudi tiste, katerih gradnja
ali postavitev je na tem območju že načrtovana v naslednjih treh letih.
Dostop do obstoječe fizične infrastrukture, ki skladno z 11.a točko 3. člena ZEKom-1 pomeni kateri koli
element omrežja, namenjen namestitvi drugih elementov omrežja, ne da bi sam postal aktiven element omrežja, na primer cevi, drogovi, kanali, revizijski jaški, vstopni
jaški, omarice, stavbe ali dostopi v stavbe, antene in
stolpi (kabli, vključno z neuporabljenimi optičnimi vlakni,
in vodovodna omrežja, ki se uporabljajo za prehranske
potrebe ljudi, niso fizična infrastruktura), infrastrukturnega operaterja, ki je lahko operater omrežja kot tudi
fizična ali pravna oseba, ki zagotavlja fizično infrastrukturo, namenjeno zagotavljanju druge vrste gospodarske
javne infrastrukture, ureja 93. člen ZEKom-1.
5. Merila za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje
(navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od
bolj k manj pomembnemu)
Merila za izbor prijaviteljev v posameznem sklopu,
ki izpolnjujejo pogoje so:
Št.
M1
M2
M3

Merila

Najvišje
možno
št. točk
Najnižji znesek javnega sofinanciranja
45
na gospodinjstvo na beli lisi brez DDV
Število dodatnih omogočenih modelov
5
širokopasovnega dostopa
Delež dodatnih gospodinjstev na
50
območju belih lis z omogočenega
širokopasovnega dostopa
gospodinjstvom nad 80 % vseh
gospodinjstev na območju belih lisah
Skupaj
100

1. Merilo M1 je najnižji znesek javnega sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi brez DDV in znaša
največ 45 točk. Pri tem se ocenjuje znesek na gospodinjstvo za vsa prijavljena gospodinjstva na belih lisah
v posameznem sklopu določene vloge. Prijavitelj, ki ponudi najnižjo ceno javnega sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi glede na vsa gospodinjstva na belih lisah
v določenem sklopu, bo dobil najvišje možno število točk
za to merilo, to je 45 točk. Prijavitelj, ki ne ponudi najnižjega zneska javnega sofinanciranja na beli lisi glede na
vsa gospodinjstva na belih lisah v določenem sklopu, bo
dobil število točk skladno s spodaj navedeno formulo.
Število točk posameznega prijavitelja se izračuna
na dve decimalki natančno po naslednjih formulah:
Ze

=

Zr * BL
BL sklop
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Ze – izračunan enoten znesek javnega sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi brez DDV za posameznega ponudnika
Zr – v vlogi predlagan znesek javnega sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi brez DDV za upravičene
stroške v segmentu redke poseljenosti za prijavljena gospodinjstva na belih lisah v posameznem sklopu
BL – v vlogi predlagano število omogočenih gospodinjstev na belih lisah v segmentu redke poseljenosti;
število gospodinjstev na belih lisah, ki jih je v svoji vlogi
podal prijavitelj, ki se ocenjuje skladno z merili za prijavitelje
BL sklop – število vseh gospodinjstev na belih lisah
v posameznem sklopu;
M1 =

45 *

nZe
Ze

nZe – najnižji izračunan enoten znesek javnega
sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi brez DDV
2. Merilo M2 je število omogočenih modelov širokopasovnega dostopa. V primeru, da prijavitelj v svoji vlogi
in Projektni dokumentaciji predvidi oba modela širokopasovnega dostopa, ki je lahko 1) lokalni dostop (fizični
ali virtualni) ali 2) osrednji dostop (z bitnim tokom), bo
za to prejel 5 točk. V primeru, da prijavitelj v svoji vlogi
in Projektni dokumentaciji predvidi le enega od obeh
navedenih modelov širokopasovnega dostopa, bo za
to prejel 0 točk.
3. Merilo M3 je delež gospodinjstev na belih lisah,
katerim bo s projektom omogočen širokopasovni dostop,
nad 80 % vseh gospodinjstev na belih lisah v posameznem sklopu. Delež gospodinjstev nad 80 % predstavlja,
razmerje med številom dodatnih gospodinjstev na belih
lisah z omogočenim širokopasovnim dostopom, nad
80 % vseh gospodinjstev na belih lisah, glede na število
preostalih gospodinjstev na belih lisah posameznega
sklopa v okviru teh 20 %. Razmerje se zaokroži na dve
decimalki natančno.
Število točk posameznega prijavitelja se izračuna
na dve decimalki natančno po naslednjih formulah:
M3 =

50 *

dBL
pBL

dBL – število dodatnih gospodinjstev na belih lisah
z omogočenim širokopasovnim dostopom, nad 80 %
vseh gospodinjstev na belih lisah v posameznem sklopu
pBL – število vseh preostalih 20 % gospodinjstev na
belih lisah v posameznem sklopu
V primeru več prijaviteljev z enakim številom vseh
točk, bo izbran prijavitelj, ki bo imel večje število točk po
merilu M3, v primeru več vlog z enakim številom vseh
točk in istim številom točk po merilu M3, bo izbran prijavitelj, ki bo imel večje število točk po merilu M2, v primeru več vlog z enakim številom vseh točk in istim številom
točk po merilih M3 in M2 pa bo ministrstvo izbralo najugodnejšo vlogo z žrebom. Prijavitelje, ki so oddali vloge,
bo ministrstvo pisno obvestilo o žrebu in jim omogočilo
prisotnost na žrebu. Žreb bo potekal v prostorih ministrstva. Izmed prijaviteljev, ki so oddali vlogo z enakim
številom vseh točk in istim številom točk po merilih M3
in M2, bo izbran tisti, ki bo prvi izžreban. Prijaviteljem, ki
ne bodo prisotni na žrebu, bo ministrstvo posredovalo
zapisnik žrebanja.
V kolikor se bo pri ocenjevanju prispelih vlog, zaradi
neobičajne nizke cene javnega sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi brez DDV pojavil dvom o možnosti
izvedbe operacije, ministrstvo lahko pozove prijavitelja,
da pojasni razloge za neobičajno nizko ceno javnega
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sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi brez DDV
v posredovani vlogi.
Ministrstvo bo pozvalo prijavitelja in skupaj z njim
preverilo vlogo, iz razloga neobičajno nizke cene javnega sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi brez DDV,
v kolikor bo cena javnega sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi brez DDV za več kot 50 % nižja od povprečne cene javnega sofinanciranja na gospodinjstvo
na beli lisi brez DDV od drugih prijaviteljev uvrščenih
v ocenjevanju oziroma za več kot 20 % nižja od cene
javnega sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi brez
DDV naslednjega uvrščenega prijavitelja v ocenjevanje
za posamezen sklop.
Preden bo ministrstvo zavrnilo vlogo zaradi neobičajno nizke cene javnega sofinanciranja na gospodinjstvo na beli lisi brez DDV, bo od prijavitelja pisno
zahtevalo podrobne podatke in utemeljitve o elementih
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Prog.
območje

180061 – PN2.1 – Gradnja
odprte širokopasovne
Vzhod
infrastrukture-14-20-V-EU
180062 – PN2.1 – Gradnja
odprte širokopasovne
Vzhod
infrastrukture-14-20-V-slovenska
udeležba
Skupaj
Proračunska postavka
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projekta, za katere bo menilo, da so odločilni za kvalitetno izvedbo operacije v skladu z javnim razpisom in
s predloženo Projektno dokumentacijo.
Ministrstvo bo vlogo zavrnilo, če prijaviteljeva pojasnila na osnovi posredovanih podatkov in utemeljitev o elementih operacije argumentirano ne utemeljijo
neobičajno nizke ravni cene javnega sofinanciranja na
gospodinjstvo na beli lisi brez DDV.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za
javni razpis znaša največ do 13.610.400,00 EUR, ki
se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
v višini 80 % in pripadajoče slovenske udeležbe v višini
20 %. Od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po
posameznih programskih območjih in po posameznih
proračunskih letih naslednja:

Leto 2019

Leto 2020

Leto 2021

SKUPAJ

532.800,00 2.014.339,20 2.014.339,20 1.481.539,20 6.043.017,60

133.200,00

503.584,80

503.584,80

370.384,80 1.510.754,40

666.000,00 2.517.924,00 2.517.924,00 1.851.924,00 7.553.772,00

Prog.
območje

180063 – PN2.1 – Gradnja
odprte širokopasovne
Zahod
infrastrukture-14-20-Z-EU
180064 – PN2.1 – Gradnja
odprte širokopasovne
Zahod
infrastrukture-14-20-Z-slovenska
udeležba
Skupaj

Leto 2018

Leto 2019

Leto 2020

Leto 2021

SKUPAJ

427.200,00 1.615.100,80 1.615.100,80 1.187.900,80 4.845.302,40

106.800,00

403.775,20

403.775,20

296.975,20 1.211.325,60

534.000,00 2.018.876,00 2.018.876,00 1.484.876,00 6.056.628,00

Okvirna vrednost financiranja po posameznih sklopih javnega razpisa:
SKLOP
SKLOP 1 – Sofinanciranje GOŠO 3
VZHOD
SKLOP 2 – Sofinanciranje GOŠO 3
ZAHOD
SKUPAJ

Št.

EUR
7.553.772,00
6.056.628,00
13.610.400,00

Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih,
izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike
sofinanciranja.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na
proračunske zmogljivosti ministrstva.
7. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih
pomoči ali pomoči de minimis
Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči »Gradnja
odprte širokopasovne infrastrukture naslednje generacije

v Republiki Sloveniji« z dne, 4. 10. 2017 in 8. 5 2018,
št. priglasitve BE01-2482762-2017, BE01-2482762-2017/I,
št. sheme: SA.49322, SA.49322 (2017/X).
Ministrstvo bo v geografskem segmentu redke poseljenosti sofinanciralo največ do 1.200,00 EUR za vsako gospodinjstvo na območju belih lis, kar predstavlja
znesek javno upravičenega stroška za vsako gospodinjstvo na območju belih lis. Vloge, ki bodo izkazovale
več kot 1.200,00 EUR sredstev državnega proračuna za
kohezijsko politiko za posamezno gospodinjstvo na belih
lisah, bodo s sklepom zavrnjene.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca
črpanja sredstev) in obdobje upravičenosti
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana
sredstva kohezijske politike, so proračunska leta 2018,
2019, 2020 in 2021 in morajo biti porabljena v teh letih
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa vsakokratni veljavni Zakon o izvrševanju proračuna RS.
Ministrstvo za javno upravo bo izbranim prijaviteljem sofinanciralo le upravičene stroške, ki bodo nastali

Stran

1596 /

Št.

50 / 20. 7. 2018

od dneva oddaje vloge na javni razpis do dne 30. 11.
2021.
Obdobje javno upravičenih izdatkov je od dneva
oddaje vloge na javni razpis do dne 31. 12. 2021.
Obdobje javno upravičenih izdatkov lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih, objektivnih
razlogov in na podlagi soglasja organa upravljanja.
Dodeljena sredstva se bodo izplačevala po kvartalnih situacijah glede na število izvedenih omogočenih
dostopov do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev hitrosti najmanj 100 Mb/s gospodinjstvom
na območjih belih lis skladno s projektno dokumentacijo vključno s časovnico izvedbe. Zahtevki za izplačilo
po kvartalnih situacijah bodo potrjeni, če bodo skladno
s 14. členom ZEKom-1 vsebovali potrdila GURS, da je
izbrani prijavitelj sporočil podatke o lokaciji in trasi, vrsti
in trenutni uporabi novozgrajenih komunikacijskih omrežij ter pripadajoče infrastrukture in podatke o obstoječem
stanju in zmogljivosti teh novih omrežnih priključnih točk
na fiksni lokaciji, ki bodo v skladu s projektno dokumentacijo, in katerih izgradnjo bo z zapisnikom potrdil pooblaščeni nadzornik gradnje, ki ga izbrani prijavitelj določi
v okviru operacije.
Rok za porabo sredstev strukturne politike je
31. 12. 2023.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
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 sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
10. Delež sofinanciranja
Delež sofinanciranja operacije je 100 % javno upravičenih stroškov za vsako gospodinjstvo na območju belih lis, katerega maksimalni znesek je opredeljen v točki
7 besedila javnega razpisa.
Za pokrivanje upravičenih stroškov operacije mora
biti namenjenih več kot 50 % zasebnih sredstev prijavitelja. Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem
razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne
operacije.
11. Upravičeni stroški, način financiranja
Izbrani prijavitelj bo prejel sredstva sofinanciranja
na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so
nastali in bili izkazani v upravičenem obdobju.
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
– namestitev pasivne širokopasovne infrastrukture
(hrbtenične in dostopovne);
– gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo (hrbtenične in dostopovne);
– namestitev le dostopovnih omrežij naslednje generacije.
Upravičeni stroški se ne smejo dvojno financirati iz
različnih virov javnih sredstev.
DDV ni upravičen strošek.
Izgradnjo notranje inštalacije na lokaciji končnega
uporabnika lahko izvede prijavitelj ali ponudnik storitve
ali končni uporabnik sam. V skladu z zgoraj navedenimi
določili razpisne dokumentacije o upravičenih stroških
notranja inštalacija ni upravičen strošek.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena
v razpisni dokumentaciji (poglavje 3 – Navodila za prijavo na javni razpis).
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo
o sofinanciranju dogovorila obseg in dinamiko sofinan-
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ciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja
javno naročanje: izbrani prijavitelj bo moral pri porabi
teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje,
v kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti izbrani prijavitelji skladno
s 115. in 116. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in
navodili organa upravljanja
Izbrani prijavitelj bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe (EU)
št. 1303/2013 in veljavna Navodila organa upravljanja
na področju komuniciranja vsebin na področju evropske
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020
(dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani izbranega prijavitelja
pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij,
ki bo javno objavljen.
14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno
financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom
Uredbe (EU) št. 1303/2013, ni predvideno.
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Izbrani prijavitelj bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo
ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za
potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske
unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
bo moral izbrani prijavitelj zagotoviti dostopnost do vseh
dokumentov o izdatkih operacije v obdobju treh let od
31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije.
O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo
izbrani prijavitelj po končani operaciji pisno obveščen
s strani ministrstva.
V skladu s 125. členom Uredbe 1303/2013/EU
mora izbrani prijavitelj voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem
stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi
za vse transakcije v zvezi z operacijo, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo
sredstev, ne glede na računovodska pravila Republike
Slovenije.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije
o operaciji nadzornim organom
Izbrani prijavitelj bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije,
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi 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 revizijskih organov (v nadaljevanju nadzorni organi).
Izbrani prijavitelj bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost,
pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem
bo izbrani prijavitelj omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Izbrani prijavitelj bo o izvedbi
preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen,
ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje
na kraju samem. Izbrani prijavitelj 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 izva-
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janju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi
Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.
eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih 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_policy/sources/docoffic/cocof/ 2013/cocof_13_9527_annexe_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 popravke – znižanje sofinanciranja
upravičenih stroškov in izdatkov, izbrani prijavitelj pa bo
dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU)
št. 1303/2013
Izbrani prijavitelj bo moral zagotoviti spodbujanje
enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno
diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide,
med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje
aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Izbrani prijavitelj bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju
in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela
onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU)
št. 1303/2013.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji
posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu
do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06
– UPB2, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl.
US in 102/15, v nadaljevanju ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne
javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj
posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot
informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in
razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko
domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje
takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Vsi elementi, ki so potrebni za ocenjevanje
in dokazovanje ustreznosti vloge so javni podatki in se
jih ne more označiti kot poslovno skrivnost.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje
osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe (EU)
št. 1303/2013.
19. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Izbrani prijavitelj bo moral dokumentirano spremljati
in prikazovati neto prihodke operacije skladno z 61. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013. Prihodke je potrebno
evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo
možen ločen izpis iz računovodskih evidenc.
Operacija je predmet državnih pomoči, zato se prihodki spremljajo skladno s priglašeno shemo državnih
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pomoči. Izbrani prijavitelj je skladno z devetim odstavkom 11. člena ZEKom-1 dolžan stroške in prihodke
sofinanciranega omrežja knjigovodsko ločeno evidentirati in do 31. marca tekočega leta sofinancerju projekta
poročati o izvajanju projekta za preteklo leto. Iz poročila
morajo biti razvidni stroški in prihodki od zgrajenega
omrežja na letni ravni ter dosežen dobiček. Ministrstvo
na podlagi poročil in dokazil izbranih prijaviteljev, ki so
omrežja zgradili s pomočjo sofinanciranja z javnimi sredstvi, preveri, ali so bili prihodki od zgrajenega omrežja
na letni ravni višji od stroškov in je bil na zgrajenem
omrežju v tem obdobju ustvarjen dobiček. Celotni dobiček, ki je ustvarjen na subvencioniranih omrežjih v višini,
ki je nad povprečnim dobičkom je dodatni čisti dobiček.
Povprečni dobiček se izračuna na podlagi povprečne
stopnje donosnosti naložb v telekomunikacijski panogi
po podatkih AKOS. Dodatni čisti dobiček se na podlagi
zahtevka vrne v proračun Republike Slovenije. V primeru, da so bili prihodki od zgrajenega omrežja na letni
ravni nižji od stroškov, razliko pokrije izbrani prijavitelj
z zasebnimi sredstvi.
20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Izbrani prijavitelj bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom
Uredbe 1303/2013/EU, 6. členom ter Prilogo I Uredbe (EU) št. 1301/2013 dolžan spremljati in ministrstvu
zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov
operacije.
Kazalniki, ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji (tč. 3 Navodil za prijavo
na javni razpis).
21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu
s 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013: izbrani prijavitelj je dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na
transakcijski račun do dneva vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno z obdobjem, v zvezi s katerim
ustrezne zahteve niso bile izpolnjene, če v petih letih od
datuma končnega izplačila izbranemu prijavitelju pride
do prenehanja ali premestitev proizvodne dejavnosti
iz programskega območja, do spremembe lastništva
postavke omrežja, ki daje podjetju ali javnemu organu
neupravičeno prednost ali do bistvene spremembe, ki
vpliva na značaj, cilje ali pogoje izvajanja, zaradi česar
bi se razvrednotili njeni prvotni cilji, v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU.
22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti:
v kolikor se ugotovi, da izbrani prijavitelj 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
informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom
dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil
sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način,
na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo
izbrani prijavitelj dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na
transakcijski račun izbranega prijavitelja do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje
namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja
operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo:
dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili
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oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega
vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. V kolikor
se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo
zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev
iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun
izbranega prijavitelja do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje
stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot
goljufija.
24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev
Vloga mora biti predložena v celoti v enem pisnem
izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem
izvodu na CD-ju ali USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljena z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – vloga
na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3« za
Sklop 1 oziroma Sklop 2, z navedbo polnega naziva in
naslova pošiljatelja in mora prispeti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
najkasneje do 28. 9. 2018 do 12. ure.
V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna
tiskana oblika.
Vsi dokumenti pisnega izvoda morajo biti povezani
z vrvico in zapečateni tako, da jih ni mogoče neopazno
odvzemati ali dodajati, razen obrazca št. 11: Vzorec
pravilne opreme ovojnice, ki ga ponudnik nalepi na
ovojnico, ter dokumentov, ki jih ponudnik predloži v vlogi
v elektronski obliki. V kolikor pisni izvod ne bo povezana z vrvico, bo ministrstvo takšno vlogo zvezalo na
odpiranju vlog.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo,
v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele
v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele
vloge bodo s sklepom zavržene in neodprte vrnjene
prijavitelju.
Variantne vloge niso dopuščene.
Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo
vloge, nosi prijavitelj. Stroški priprave vloge niso predmet sofinanciranja tako za izbrane kot neizbrane prijavitelje na ta javni razpis.
25. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter
postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za javno
upravo ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljevanju
komisija).
Odpiranje prispelih vlog bo dne 28. 9. 2018 ob
12. uri, v prostorih Ministrstva za javno upravo, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana, Ljubljana in bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno
pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso
popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine
zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na
tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov 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. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen
v razpisni dokumentaciji v poglavju 3 Navodilih za prijavo na javni razpis.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne
dokumentacije.
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Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
26. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih (30) dneh od
prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni
spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike
Slovenije.
27. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem
naslovu ministrstva http://www.mju.gov.si/si/delovna_
podrocja/informacijska_druzba/infrastruktura_elektronskih_komunikacij. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za informacijsko družbo, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana, 3. nadstropje, tajništvo Direktorata za informacijsko družbo vsak delovni dan med 10. in 12. uro.
Kontaktna oseba za posredovanje dodatnih informacij
v zvezi s tem javnim razpisom in z razpisno dokumentacijo je Janez Žužek, na voljo vsak dan med 10. in 11. uro
na tel. 01/400-46-53. Morebitna vprašanja je mogoče
posredovati tudi po elektronski pošti: gp.mju@gov.si ali
janez.zuzek@gov.si.
Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje deset dni pred iztekom roka za oddajo vlog. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje
šest dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem,
da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki bodo prispela po 10. dnevu pred iztekom roka za
oddajo vlog, ne bodo upoštevana. Objavljeni odgovori
na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Odgovori bodo javno objavljeni na spletnem
naslovu http://www.mju.gov.si/. Vprašanja in odgovori
bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih
podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. Potencialni
prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko
spletne strani http://www.mju.gov.si/.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-2593/18
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 28.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12
– ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) objavlja
javni razpis
za podelitev javnega pooblastila za opravljanje
nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih
plinov v kmetijstvu, ki nastanejo pri dejavnosti
v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč
in kmetijsko proizvodnjo
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev javnega pooblastila za opravljanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov
v kmetijstvu, ki nastanejo pri dejavnosti v zvezi z rabo
zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko pro
izvodnjo, za obdobje petih let od 1. januarja 2019 do
31. decembra 2023.
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II. Opis izvedbe javnega pooblastila
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je pristojno za zbiranje in obdelavo podatkov, ki so potrebni za oceno emisij
in odvzemov toplogrednih plinov, za pripravo in obračunavanje teh podatkov ter pripravo poročila oziroma informacije za potrebe izvajanja predpisov Unije, ki urejajo
obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov,
ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembe rabe zemljišč in kmetijske proizvodnje. Navedene naloge se izvajajo kot javno pooblastilo.
2. Pravna podlaga za sektor rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstvo (Land Use, Land
Use Change and Forestry; v nadaljnjem besedilu: LULUCF), ki državo članico zavezuje k poročanju o ponorih in
izpustih toplogrednih plinov, sta Sklep št. 529/2013/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013
o pravilih za obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo
zemljišč, spremembo rabe zemljišč in gozdarstvom,
ter informacijah o ukrepih v zvezi s temi dejavnostmi
(UL L št. 165 z dne 18. 6. 2013, str. 80), nazadnje spremenjen s sklepom Sveta (EU) 2016/374 z dne 14. marec 2016); v nadaljnjem besedilu: Sklep 529/2013/EU in
Uredba (EU) 2018/841 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o vključitvi emisij toplogrednih
plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe
rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 ter spremembi Uredbe (EU)
št. 525/2013 in Sklepa št. 529/2013/EU (UL L št. 156
z dne 19. 6. 2018, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba
2018/841/EU). Na področju LULUCF je v skladu s Sklepom 529/2013/EU obveznost držav članic, da pripravijo
in vodijo obračune, v katerih se v obdobju od 1. januarja
2013 do 31. decembra 2020 upoštevajo emisije in odvzemi zaradi pogozdovanja, vnovičnega pogozdovanja,
krčenja gozdov in gospodarjenja z gozdovi, kar določa
prvi odstavek 3. člena, ki vključuje tudi tiste, ki so posledica gospodarjenja s polji in pašniki. Sklep 529/2013/EU
v drugem odstavku 3. člena določa, da morajo države
članice pred 1. januarjem 2022 Komisiji vsako leto do
15. marca zagotoviti in predložiti začetne, predhodne
in nezavezujoče letne ocene emisij in odvzemov, ki
nastanejo pri gospodarjenju s polji in pašniki, pri čemer po potrebi uporabljajo metodologije IPCC. Končne
letne ocene za obračunavanje gospodarjenja s polji in
pašniki morajo države članice poslati najpozneje do
15. marca 2022.
3. Naloge javnega pooblastila obsegajo:
– zbiranje in obdelava podatkov, ki so potrebni za
oceno emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembe
rabe zemljišč in kmetijske proizvodnje;
– priprava in obračunavanje teh podatkov;
– vnos podatkov v zbirke podatkov;
– priprava poročila oziroma informacije za potrebe izvajanja predpisov Unije, ki urejajo obračunavanje
emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri
dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembe rabe
zemljišč in kmetijske proizvodnje;
– posredovanje ustreznih odgovorov ministrstvu na
vprašanja zvezi s področjem LULUCF in
– seznanitev ministrstva in posredovanje kopij ministrstvu ob oddaji poročil oziroma informacij drugim
pristojnim inštitucijam v zvezi s področjem LULUCF.
III. Upravičenec: upravičenec do podelitve javnega
pooblastila je lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki sama ali skupaj z drugo pravno osebo ali samostojnim podjetnikom posameznikom, s ka-
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terim ima sklenjeno pogodbo o izvajanju del, izpolnjuje
pogoje iz tega javnega razpisa.
IV. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila
1. Vlagatelj mora vložiti vlogo za pridobitev javnega pooblastila na prijavnem obrazcu iz razpisne dokumentacije (razpisni obrazec št. 1), z vsemi zahtevanimi
prilogami in dokazili iz tega javnega razpisa in razpisne
dokumentacije, ter mora za pridobitev javnega pooblastila izpolnjevati pogoje iz tega poglavja.
2. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj,
so:
– da ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave,
stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije, izbrisa
iz registra;
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge
dajatve, določene s predpisi, ki jim je potekel rok plačila.
3. Pogoji glede števila in izobrazbe zaposlenih ter
tehnične opremljenosti so:
3.1. Nosilec javnega pooblastila mora imeti sam ali
skupaj z drugo pravno osebo ali samostojnim podjetnikom posameznikom, s katerim ima sklenjeno pogodbo
o izvajanju del, najmanj tri zaposlene, ki izpolnjujejo
pogoje iz tega poglavja.
3.2. Zaposleni iz prejšnje točke mora imeti najmanj
izobrazbo naravoslovne smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki
ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja
slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,
z najmanj tremi leti delovnih izkušenj. Zaposleni morajo
skupaj izkazati poznavanje naslednjih področij:
– poznavanja sektorja LULUCF;
– poznavanja poročevalskih zahtev v skladu s predpisi Unije, ki urejajo obračunavanje emisij in odvzemov
toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi
z rabo zemljišč, spremembe rabe zemljišč in kmetijske
proizvodnje (Sklep 529/2013/EU, Uredba 2018/841/EU
in Navodila medvladnega foruma o podnebnih spremembah (2006, 2014)) in
– priprave nacionalnih poročil in poročil v skladu
s predpisi Unije, ki urejajo obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih
v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in
kmetijsko proizvodnjo.
3.3. Eden izmed zaposlenih, ki usklajuje delo
z ostalimi zaposlenimi, mora imeti vsaj magisterij ali
doktorat znanosti naravoslovne smeri z najmanj petimi
leti delovnih izkušenj na področju poznavanja LULUCF.
3.4. Vlagatelj mora izpolnjevati pogoj glede tehnične opremljenosti tako, da razpolaga z računalniško
in programsko opremo, ki omogoča pripravo poročil
v skladu s predpisi Unije, ki urejajo obračunavanje emisij
in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč
in kmetijsko proizvodnjo.
V. Dokazila o izpolnjevanju pogojev
1. Vlagatelj mora glede izpolnjevanja pogojev iz
prejšnjega poglavja predložiti dokazila iz tega poglavja
in priloge iz razpisne dokumentacije.
2. Za izpolnjevanje splošnih pogojev iz 2. točke
prejšnjega poglavja mora vlagatelj predložiti podpisan
razpisni obrazec št. 3 razpisne dokumentacije – Izjava
vlagatelja o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega
razpisa.
3. Za izpolnjevanje pogojev glede števila in izobrazbe zaposlenih ter tehnične opremljenosti iz 3. točke
prejšnjega poglavja mora vlagatelj predložiti:
3.1. Za 3.1. točko prejšnjega poglavja predloži izpolnjen in podpisan razpisni obrazec št. 2 razpisne do-
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kumentacije – Kadri. Vlagatelj vpiše v obrazec kadre, ki
so bili pri njem zaposleni vsaj en mesec pred dnevom
objave javnega razpisa.
3.2. Za 3.2. točko prejšnjega poglavja predloži:
– dokazila o izobrazbi zaposlenih, ki bodo opravljali
naloge po tem javnem pooblastilu;
– dokazila glede poznavanja sektorja LULUCF;
– dokazila glede poznavanja poročevalskih zahtev
v skladu s predpisi Unije, ki urejajo obračunavanje emisij
in odvzemov toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembe rabe zemljišč
in kmetijske proizvodnje in
– dokazila glede poznavanja priprave nacionalnih
poročil in poročil v skladu s predpisi Unije, ki urejajo obračunavanje emisij in odvzemov toplogrednih plinov, ki
nastanejo pri dejavnostih v zvezi z rabo zemljišč, spremembo rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo.
3.3. Za 3.3. točko prejšnjega poglavja predloži potrdila o izobrazbi zaposlenega, ki usklajuje delo z ostalimi
zaposlenimi.
3.4. Za 3.4. točko prejšnjega poglavja predloži potrdila o ustreznosti računalniške in programske opreme.
VI. Merila za pridobitev javnega pooblastila
1. Merila za izbor nosilca javnega pooblastila na
javnem razpisu so reference in delovne izkušnje s področja rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in kmetijske proizvodnje.
2. Pri referencah se upošteva število strokovnih
člankov oziroma objav ali sodelovanje pri skupinah
iz področja javnega pooblastila v zadnjih petih letih
(2014–2018). Vsak strokovni članek oziroma objava ali
vsako sodelovanje pri strokovnih skupinah prinese po 1
referenčno točko. Točke se seštevajo za vse zaposlene
in skupno število referenčnih točk prinese:
– do vključno 5 referenčnih točk = 10 točk;
– 6 do 10 referenčnih točk = 20 točk;
– 11 in več referenčnih točk = 30 točk.
Vlagatelj mora za dokazovanje tega merila izpolniti razpisni obrazec št. 2 razpisne dokumentacije in
obvezno navesti tudi naziv inštitucije, pri kateri je pridobil strokovno referenco oziroma navesti ime in priimek
kontaktne osebe, pri katerem lahko ministrstvo preveri
reference.
3. Pri delovnih izkušnjah se upošteva udeležba posameznega zaposlenega na izobraževanjih s področja
sektorja LULUCF v zadnjih petih letih (2014–2018). En
dan udeležbe na izobraževanju prinese 1 izobraževalno
točko. Točke se seštevajo za vse zaposlene in skupno
število prinese:
– do vključno 5 izobraževalnih točk = 10 točk;
– 6 do 10 izobraževalnih točk = 20 točk;
– 11 in več izobraževalnih točk = 30 točk.
Vlagatelj mora za dokazovanje tega merila predložiti potrdila o udeležbi, iz katerega morajo biti razvidni:
naslov izobraževanja, datum izobraževanja, trajanje in
izvajalec izobraževanja.
VII. Odločanje o ustreznosti vlog: ministrstvo bo
obravnavalo vse pravočasno prispele in popolne vloge.
Javno pooblastilo bo podeljeno na podlagi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev iz tega javnega razpisa
ter doseženih točk glede meril za pridobitev javnega
pooblastila. Vlogi, ki bo dosegla najvišje število točk,
bo z odločbo podeljeno javno pooblastilo. Če bo več
vlog doseglo enako število točk, bo javno pooblastilo
podeljeno vlogi, ki bo pri merilu reference dobila višje
število točk. V primeru, da ima dvoje ali več vlog enako
število točk in tudi enako število točk pri merilu reference, bo ministrstvo izvedlo žreb o izbiri nosilca javnega
pooblastila. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj vloge,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ki je predmet žrebanja. O datumu in času žrebanja ministrstvo obvesti vlagatelje vlog, ki so predmet žrebanja
(vabljeni vlagatelji), pisno. Tričlansko komisijo, ki opravi
žrebanje, in predsednika komisije, imenuje predstojnik
ministrstva izmed oseb, zaposlenih na ministrstvu.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/.
Vse ostale informacije v zvezi z javnim razpisom
daje dr. Boštjan Petelinc, tel. 01/478-93-38.
IX. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati po pošti v pisni obliki na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ali jo osebno vložiti
v glavni pisarni ministrstva.
Rok za oddajo vloge na ta javni razpis je 20. avgusta 2018.
Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah, označene z oznako na sprednji strani:
Ne odpiraj – vloga za javni razpis Podelitev javnega
pooblastila za opravljanje nalog spremljanja emisij in
odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu, ki nastanejo pri dejavnosti v zvezi z rabo zemljišč, spremembo
rabe zemljišč in kmetijsko proizvodnjo IN ime in naslov
vlagatelja.
X. Pogodba: medsebojna razmerja bosta ministrstvo in nosilec javnega pooblastila uredila s pogodbo.
Vzorec pogodbe mora vlagatelj parafirati in priložiti vlogi.
XI. Odločba o podelitvi javnega pooblastila: javno
pooblastilo podeli minister z odločbo v upravnem postopku za obdobje petih let, in sicer od 1. januarja 2019
do 31. decembra 2023.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 5100-9/2018-1

Ob-2561/18

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi
15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo,
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A in 21/18
– ZNOrg), 8. člena v zvezi z drugim odstavkom 144. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja
ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: Pravilnik
o postopkih) in Metodologije ocenjevanja prijav za razpise (št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 (UPB št. 4),
6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40
z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018,
6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43
z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018,
6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018 in 6319-2/2013-46
z dne 9. 7. 2018; v nadaljevanju: Metodologija), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih
projektov v okviru komplementarne sheme
za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega
sveta (ERC)
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: predmet Javnega razpisa za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na
razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje slovenskega
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dela prilagojenega raziskovalnega projekta. Prijavitelji
lahko prijavijo prilagojeni raziskovalni projekt v okviru
komplementarne sheme, če recenzija prijave raziskovalnega projekta na mednarodnem razpisu Evropskega
raziskovalnega sveta – ERC (v nadaljevanju: mednarodni projekt) preseže prag za možno sofinanciranje, kot
ga določa Metodologija. Prilagojeni raziskovalni projekt mora omogočati realizacijo raziskav, ki bodo vodile
h glavnim ciljem mednarodnega projekta.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na
javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije
(RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v Evidenco
RO oziroma register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi
agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom,
ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in
s predpisi agencije.
4. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov, ki so
v postopku mednarodne evalvacije dosegli uspešnost,
kot je opredeljena v 6. točki predmetnega javnega razpisa, in sicer z namenom, da se prijaviteljem javnega
razpisa zagotovi pogoje, da izpopolnijo lastno znanstveno odličnost in prvotno idejo raziskovalnega projekta.
Obenem je cilj javnega razpisa, da vodja prilagojenega
raziskovalnega projekta po zaključenem raziskovalnem
projektu komplementarne sheme ERC odda prijavo na
razpis ERC.
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5. Pogoji
Prijavitelj in vodja prilagojenega raziskovalnega
projekta morata ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:
5.1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vodja prilagojenega raziskovalnega projekta:
– Vodja prilagojenega raziskovalnega projekta
mora biti ob oddaji prijave zaposlen pri raziskovalni organizaciji, ki je prijavitelj na predmetni razpis.
– Vodja prilagojenega raziskovalnega projekta
mora imeti evidenčno številko raziskovalca pri agenciji.
– Vodja prilagojenega raziskovalnega projekta
mora biti isti kot vodja mednarodnega projekta, ki je
bil predmet mednarodnega postopka ocenjevanja pri
ERC.
5.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
– Prilagojeni raziskovalni projekt lahko prijavijo prijavitelji, ki so na razpisih ERC (Starting Grant, Consolidator Grant in Advanced Grant) dosegli uspešnost, kot
je opredeljena v 6. točki predmetnega javnega razpisa,
a niso bili izbrani za sofinanciranje.
– V primeru, da je mednarodni projekt prijavil mednarodni konzorcij, mora prijava prilagojenega raziskovalnega projekta vsebovati tudi izjave članov konzorcija
o možnostih in obsegu sodelovanja v prilagojenem raziskovalnem projektu oziroma navedbo razlogov, zaradi
katerih njihovo sodelovanje ni potrebno.

6. Obseg sofinanciranja in okvirna višina sredstev javnega razpisa
Agencija ob upoštevanju proračunskih možnosti sofinancira slovenski del prilagojenega raziskovalnega projekta,
vendar največ v obsegu, ki ga določa spodnja tabela:
Mednarodni
Razpis
ERC Starting
Grant

Okvirni obseg in
trajanje financiranja na
mednarodnem razpisu
do 300.000 EUR/leto
(do 5 let)

ERC Consolidator do 400.000 EUR/leto
Grant
(do 5 let)

ERC Advanced
Grant

do 400.000 EUR/leto
(do 5 let)

Dosežena
uspešnost pred
zavrnitvijo
(prag za možno
sofinanciranje)
pozitivno ocenjen
v 1. krogu
izbran za 2. krog
pozitivno ocenjen
v 2. krogu
pozitivno ocenjen
v 1. krogu
izbran za 2. krog
pozitivno ocenjen
v 2. krogu
pozitivno ocenjen
v 1. krogu
izbran za 2. krog
pozitivno ocenjen
v 2. krogu

V skladu z mednarodnim postopkom ocenjevanja
pri ERC se kot:
– »pozitivno ocenjen v 1. krogu« upošteva dosežena ocena B na prvi stopnji;
– »izbran za 2. krog« upošteva dosežena ocena
B na drugi stopnji;
– »pozitivno ocenjen v 2. krogu« upošteva dosežena ocena A na drugi stopnji, vendar brez sofinanciranja.
Merodajna je razlaga ocene v mednarodni recenziji
pri ERC.

Obseg letnega sofinanciranja (v % od zaprošenega
letnega zneska na mednarodnem razpisu oziroma
največji možni znesek) in trajanje sofinanciranja
agencije
25 % oziroma max. 75.000 EUR (2 leti)
37,5 % oziroma max. 100.000 EUR (2 leti)
50 % oziroma max. 150.000 EUR (2 leti)
25 % oziroma max. 75.000 EUR (3 leta)
37,5 % oziroma max. 100.000 EUR (3 leta)
50 % oziroma max. 150.000 EUR (3 leta)
25 % oziroma max. 100.000 EUR (3 leta)
37,5 % oziroma max. 150.000 EUR (3 leta)
50 % oziroma max. 200.000 EUR (3 leta)

Agencija bo v posameznem koledarskem letu sofinancirala okvirno 20 prilagojenih raziskovalnih projektov.
Število sprejetih projektov ter obseg in datum začetka
sofinanciranja so vezani na proračunske možnosti.
7. Način sofinanciranja: z izbranim prijaviteljem na
javni razpis bo sklenjena pogodba o sofinanciranju, s katero se podrobno uredi način in drugi pogoji sofinanciranja.
8. Ocenjevalni postopek
Ocenjevalni postopek bo vodilo občasno strokovno telo, ki ga imenuje Znanstveni svet agencije (v na-
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daljevanju: ZSA). Občasno strokovno telo v postopku
ocenjevanja presodi ali prilagojeni raziskovalni projekt
omogoča realizacijo raziskav, ki bodo vodile h glavnim
ciljem mednarodnega projekta.
Za vse prijave, za katere občasno strokovno telo
oceni, da so ustrezne, pripravi predlog finančno ovrednotenega seznama prilagojenih raziskovalnih projektov
ter ga posreduje v obravnavo ZSA. ZSA sprejme predlog
finančno ovrednotenega seznama prilagojenih raziskovalnih projektov in ga posreduje v odločitev direktorju.
Direktor agencije na podlagi sklepa o izboru projektov
izda prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma
zavrnitvi prijave.
9. Način, oblika in roki za predložitev prijav
Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski
obliki.
Prijava na javni razpis se izpolni in odda kot prijavna
vloga na obrazcu ARRS-ERC KS-2018.
9.1. Tiskana prijava
Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano in žigosano v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – Prijava
na komplementarno shemo” ter z nazivom in naslovom
prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.
9.2. Elektronska prijava
Elektronsko prijavo se odda na elektronski poštni
naslov: komplementarna.shema@arrs.si
Prijavitelj elektronski obliki obrazca obvezno priloži
naslednje elektronske dokumente:
– elektronsko obliko obrazca ARRS- ERC KS-2018
(poimenovano ARRS- ERC KS-2018-Pr.doc, kjer je Pr
priimek vodje projekta v Sloveniji),
– dokazilo o doseženi uspešnosti na mednarodnem
razpisu ERC (spremno pismo prijavitelju ERC projekta
in pripadajočo recenzijo) ter
– celotno prijavno vlogo na mednarodni razpis
ERC.
9.3. Rok za predložitev prijave
Za pravočasne prijave se štejejo tiskane prijave,
ki so izpolnjene, podpisane in žigosane ter prispejo
v glavno pisarno agencije najkasneje v treh mesecih od
datuma, ki je naveden na spremnem pismu Evropske
komisije k recenziji. V primeru, da datum na spremnem
pismu ni naveden, se upošteva datum, ki je naveden na

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
recenziji. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane
priporočeno na pošto, a najkasneje zadnji dan roka za
oddajo prijave.
9.4. Formalna popolnost prijave
Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta
javni razpis.
Prijavitelji projektov, kjer v prijavi kot izvajalec projekta nastopa gospodarska družba, morajo skladno
s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne
dejavnosti št. 007-7/2015-11 z dne 8. 4. 2016, predložiti
tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči
ARRS-DP-KS-2016.
Javni razpis je odprt do preklica oziroma do objave
novega javnega razpisa.
10. Datum odpiranja prijav: komisija za odpiranje
prijav bo v roku 30 dni od prejema prijave na sedežu
agencije odprla vse dostavljene in pravilno označene
prijave, in sicer po vrstnem redu prispetja, glede na datum, uro in minuto. V postopku izbora prijav bo agencija
obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim
razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila. Za
nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na javni razpis
prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj
ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ali
oseba, ki jo direktor pooblasti.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni v roku osmih dni od sprejema odločitve pristojnega organa.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni
strani agencije: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije
http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba: Bojan Volf, tel. +386/1/400-59-73,
e-pošta: bojan.volf@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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Razpisi delovnih mest
Št. 1476/PO

Ob-2558/18

Svet Doma na Krasu razpisuje na podlagi 34. in
35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 12I/91,
45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 36/00, 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,
54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), določil Statuta
Doma na Krasu ter sklepa 3. redne seje Sveta Doma na
Krasu, z dne 10. 7. 2018, prosto delovno mesto
direktorja/ice
Doma na Krasu
Za direktorja/ico zavoda je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom,
izpolnjuje še pogoje, določene v 56. oziroma 57. členu Zakona o socialnem varstvu (ZSV; 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, 54/17,
21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A):
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti
socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana
s socialno varstveno dejavnostjo ali
– da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena
ZSV, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na
vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja Dom na Krasu,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu in
– Program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če
nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog
direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha.
Mandat direktorja/ice traja 5 let. Mandat direktorja/ice začne teči z dnem, ko izda soglasje k njegovemu/njenemu imenovanju minister, pristojen za socialno
varstvo.
Prijava mora vsebovati dokazila o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta, vizijo razvoja Doma
na Krasu za naslednje mandatno obdobje in življenjepis.
Prav tako mora kandidat/ka vlogi priložiti izjavo,
s katero potrjuje, da:
– izpolnjuje formalne pogoje za zasedbo delovnega
mesta,
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njega/njo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– za namen razpisa dovoljuje Kadrovski službi
Doma na Krasu pridobitev navedenih podatkov iz uradnih evidenc.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati/ke naslovijo na Svet Doma na Krasu, Dutovlje 128,

6221 Dutovlje, z oznako “Ne odpiraj – razpis za direktorja/ico” v roku 15 dni od dneva objave, torej vključno
do 4. 8. 2018 (zadnji dan oddaje priporočeno po pošti).
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov: info@domnakrasu.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni v roku, ki je
določen z zakonom.
Svet Doma na Krasu
Ob-2572/18
Svet JZ Ljudske univerze Rogaška Slatina, Celjska
cesta 3a, Rogaška Slatina, v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB), 30. členom Zakona
o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18) in
odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza
Rogaška Slatina, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
Ljudske univerze Rogaška Slatina
Razpisni pogoji, ki jih morajo kandidati/kandidatke
obvezno izpolnjevati:
– ustrezna izobrazba (najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge
stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi
druge stopnje),
– pedagoško-andragoška izobrazba,
– strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj
3 leta v izobraževanju odraslih,
– priložen program vodenja Ljudske univerze Rogaška Slatina.
Kandidat/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno
vodenje zavoda, znanje angleškega jezika in računalništva ter izkušnje pri vodenju projektov.
Kandidati/kandidatke morajo k prijavi priložiti življenjepis, potrdilo iz kazenske evidence ter potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/-a za
dobo 5 let. Delo na delovnem mestu direktorja/direktorice se opravlja polni delovni čas.
Kandidati/kandidatke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za delovno mesto direktorja/direktorice« na naslov Svet zavoda Ljudske univerze Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250
Rogaška Slatina, v roku 8 dni od objave tega razpisa.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka
do vključno 28. 7. 2018, s priporočeno pošiljko oddana
na pošto.
Kandidati/kandidatke bodo prejeli pisno obvestilo
o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Ljudske univerze Rogaška Slatina
Št. 110-10/2018

Ob-2586/18

Razpisna komisija Občine Radeče, Ulica Milana
Majcna 1, 1433 Radeče, na podlagi 9. člena Odloka
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o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični rekreacijski center Radeče (Uradni list RS, št. 35/01, 57/01,
48/02, 79/05), 13. člena Statuta javnega zavoda Kulturno turistični rekreacijski center Radeče in sklepa 9. dopisne seje Občinskega sveta Občine Radeče z dne 17. 7.
2018 objavlja javni razpis za delovno mesto
direktor
javnega zavoda KTRC Radeče/Kulturno turistični
rekreacijski center Radeče (m/ž)
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– višja strokovna izobrazba ali višješolska izobrazba (prejšnja)
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta na
vodstvenih delovnih mestih
– organizacijske in vodstvene sposobnosti
– državljanstvo Republike Slovenije
– znanje uradnega jezika
– kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev
– zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti.
Kandidat mora k prijavi priložiti:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja
in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila
izobrazba pridobljena. Zaželeno je, da kandidat prijavi
priloži tudi fotokopijo diplome oziroma druge listine, iz
katere je razvidno, da izpolnjuje pogoje glede zahtevane izobrazbe
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
V opisu delovnih izkušenj mora kandidat navesti datum
pridobljenih izkušenj pri posameznem delodajalcu ter
opisati delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu
3. program razvoja javnega zavoda
4. pisno izjavo, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– 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,
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
5. pisno izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje organu preverjanje in pridobitev podatkov o izpolnjevanju pogojev iz 1., 2., in 4. točke iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da kandidat prijavi priloži življenjepis
ter da v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga
znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Mandat direktorja traja 4 leta. Razpisna komisija
si pridržuje pravico, da kandidate, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje razpisa, povabi na razgovor. Z izbranim
kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za polni
delovni čas. Kraj opravljanja dela je: JZ KTRC Radeče,
Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče. Kandidati, ki ne
izpolnjujejo zgoraj razpisnih pogojev, se ne bodo uvrstili
v izbirni postopek.
Kandidati morajo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev poslati priporočeno v zaprti ovojnici na
naslov: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433
Radeče, s pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis za direktorja JZ KTRC Radeče«.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi javnega razpisa
v Uradnem listu Republike Slovenije in Zavodu RS za

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zaposlovanje. Prijave, ki bodo oddane na pošto po navedenem roku, se kot prepozne zavržejo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje
v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije
glede javnega razpisa so na voljo na tel. 03/56-80-800
(Nataša Žnidaršič Mavri).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
Razpisna komisija Občine Radeče
Št. 701-55/2018

Ob-2592/18

Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi prvega odstavka 29. 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; ZDT-1):
1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca
na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne 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, 69/13, 7/15 in
23/17; ZSS), in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v 25. členu
ZDT-1.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– 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 elektronski 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 tožilca, 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, po objavi razpisa do 31. 8.
2018.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 405-05/04-1

Ob-2562/18

Občina Loški Potok, Hrib – Loški Potok 17, 1318
Loški Potok skladno z določbami Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ter Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 38/18) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo premoženja v najem
1. Naziv in sedež upravljavca in organizatorja
javnega zbiranja ponudb: Občina Loški Potok, Hrib –
Loški Potok 17, 1318 Loški Potok.
2. Opis predmeta oddaje v najem
Predmet oddaje v najem je objekt Kulturno-turistični center Hrib 14, s šifro rabe po CC-Si klasifikaciji
12111 42 %, 12610 38 %, 12620 13 % in 11100 7 %,
v skupni neto tlorisni površini 1.413,35 m2 in pripadajoče funkcionalno zemljišče. Objekt s funkcionalnim
zemljiščem se nahaja na parc. št. 238/3, 244/2, 246 in
*260 vse k.o. Hrib. Seznam etaž in prostorov po etažah z njihovo površino ter opis celotne nepremičnine
je razviden iz razpisne dokumentacije.
Izgradnja stavbe, ki se oddaja v najem, je bila
delno sofinancirana s strani Evropske unije, in sicer
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija
se je izvedla v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007–2013, razvojna prioriteta »razvoj regij«, prednostne usmeritve »regionalni razvojni programi«.
3. Varščina
Ponudniki morajo pred oddajo ponudbe na račun
Občine Loški Potok, št. SI56 0126 6010 0005 592,
plačati varščino v znesku 500,00 EUR in sicer najkasneje do 17. 9. 2018 (do tega roka mora varščina
prispeti na račun); namen nakazila je »javno zbiranje
ponudb – varščina«.
Uspelemu ponudniku se bo plačana varščina
vštela v najemnino za prvo leto najema, ostalim pa
se bo brezobrestno vrnila v roku 5 delovnih dni po
sprejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Ponudnikom, ki bodo vplačali varščino in ne bodo
oddali ponudbe, se varščina ne vrne.
Če uspeli ponudnik ne sklene pogodbe v 15 dneh
od obvestila, da je izbran, se varščina zadrži.
4. Podrobnejši pogoji razpisa in podrobnejši
opis predmeta dražbe:
– Ponudbo lahko oddajo pravne in fizične osebe,
ki so registrirane za dejavnost, ki se bo opravljala
v nepremičnini, ki je predmet oddaje v najem.
– Najemnik bo v objektu, ki je predmet oddaje
v najem, dolžan v celoti izvajati gostinsko in nastanitveno dejavnost, pri čemer ne sme izvajati zgolj dela
dejavnosti, ampak bo moral objekt delovati v celoti.
– Najemnina se plačuje mesečno v skladu s pogodbo.
– Ponudniki pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno
v zapečateni pisemski ovojnici na naslov Občina Loški Potok, Hrib – Loški Potok 17, 1318 Loški Potok,
z oznako, kot je na obrazcu NASLOVNICA, ki je del
razpisne dokumentacije. Organizator ne odgovarja za

morebitno založitev dokumentacije ali njeno napačno
obravnavo, če ne bo označena, kot je zahtevano.
– Dokumentacija ponudnikov iz prejšnje alineje
mora vsebovati naslednja dokazila:
– Podatki o ponudniku
– Ponudba
– Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj
ponudnik mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdilo za slovenske subjekte, kolikor
takega potrdila ponudnik ne more pridobiti pa lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke). Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni. Dokazilo se predloži v izvirniku ali overjeni
kopiji.
– Dokazilo o plačani varščini.
– Dokazilo o ogledu nepremičnin, ki so predmet oddaje v najem, v izvirniku ali overjeni kopiji.
– Parafiran in podpisan vzorec prodajne pogodbe.
– Ponudbe bodo štele za pravočasne, če prispejo
na naslov organizatorja Občina Loški Potok najkasneje do ponedeljka, 17. 9. 2018 do 12. ure, ne glede na
to, ali so oddane na pošto ali pa jih ponudniki oddajo
osebno.
– Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 17. 9. 2018
ob 13. uri, v sejni sobi Občine Loški Potok, Hrib – Loški Potok 17, 1318 Loški Potok in bo javno. Na odpiranju se vodi zapisnik.
– Organizator bo najugodnejšega ponudnika izbral glede na naslednja merila:
– ponujena najemnina za 5 let
– izkušnje na področju turizma
– izkušnje na področju dejavnosti
– vizija delovanja objekta in razvoja turistične
dejavnosti v občini.
– Merila iz prejšnje alineje in njihovo vrednotenje
so podrobneje razdelana v razpisni dokumentaciji.
– V primeru, da bo več ponudb prejelo enako število točk, bo organizator te ponudnike pozval k predložitvi nove ponudbe po postopku in na način določen
v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija s podrobnejšimi informacijami, vzorcem pogodbe, drugimi pogoji in podatki o ogledu nepremičnine bo objavljena na spletnem
naslovu organizatorja: www.loski-potok.si
5. Opozorilo: postopek se do sklenitve pogodbe
lahko kadar koli ustavi na podlagi odločitve upravljavca nepremičnega premoženja ali organizatorja
javnega zbiranja ponudb. V tem primeru se ponudnikom povrnejo izključno izkazani stroški za prevzem
razpisne dokumentacije.
Občina Loški Potok
Ob-2560/18
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta v skladu z 20. in 22. členom v povezavi z 28. in 29. členom
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12, 47/13 – ZDU-1G) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
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(Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) objavlja razpisno
dokumentacijo za
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem poslovnega prostora
za opravljanje gostinskih storitev na Ekonomski
fakulteti Univerze v Ljubljani
Splošno
Lastnik prostorov, ki se oddajo v najem je Univerza
v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: najemodajalec).
Javno zbiranje ponudb se objavi na spletni strani
fakultete http://www.ef.uni-lj.si/aktualni_razpisi, kjer je
dostopna tudi predmetna razpisna dokumentacija.
Kontaktna oseba za morebitna vprašanja: Uroš
Uranič, 01/58-92-431; uros.uranic@ef.uni-lj.si.
Predmet oddaje v najem
Predmet oddaje v najem so prostori v skupni izmeri
105,3 m2 v stavbi na Kardeljevi ploščadi 17, 1000 Ljub
ljana, v kletnih prostorih dekanata, katastrska občina
1736 – Brinje I, št. stavbe 1247.
V naravi navedeni prostori predstavljajo:
– Poslovni prostor, ki se nahaja v kletnem delu dekanata s površino 87 m2
– Skladiščni prostor pod stopnicami s površino 5,7 m2
– Skladiščni/poslovni prostor s površino 12,6 m2
Prostori se oddajajo izključno za namen izvajanja
gostinske dejavnosti, prostori so delno opremljeni, lokal
je najemnik dolžan opremiti in usposobiti za obratovanje
z lastnimi sredstvi.
Prostori so del stvarnega premoženja, ki je trenutno
prosto uporabe.
Prostori se oddajo v najem po načelu videno – najeto.
Ogled prostorov je možen po predhodni najavi na
elektronski naslov: uros.uranic@ef.uni-lj.si.
Višina najemnine
Najnižja ponudbena cena – najemnina znaša
1.430,00 EUR (brez DDV) mesečno. Najemnina za mesec julij in avgust se ne plačuje.
Ponudba mora vsebovati ponujeno ceno, ki je enaka ali višja izhodiščni ceni, sicer ne izpolnjuje pogoja te
razpisne dokumentacije.
V najemnino je všteta souporaba garažnega prostora za dostavo in dela hodnika, ki ga najemnik lahko
uporablja za dostop do poslovnih ter toaletnih prostorov.
Znesek najemnine, povečan za davek na dodano
vrednost, zapade v plačilo vsakega 5. dne v mesecu za
tekoči mesec. Mesečni znesek najemnine se vsakega
1. januarja uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin
v preteklem letu. Najemnik je v roku 8 delovnih dni po
sklenitvi najemne pogodbe najemodajalcu dolžan plačati
v enkratnem znesku predplačilo v višini treh mesečnih
najemnin.
Čas trajanja najema: najemna pogodba se sklene
za določen čas dveh let z možnostjo podaljšanja.
Obveznosti najemnika
Najemnik je dolžan sam in na svoje stroške (na
podlagi te pogodbe) pridobiti vsa dovoljenja, ki so po
veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje dejavnosti
nudenja prehrane.
Najemnik je dolžan najkasneje od 1. 1. 2019 dalje
v najetih prostorih nuditi študentom subvencionirano
študentsko prehrano na študentske bone.
Najemnik je dolžan poleg najemnine redno plačevati tudi obratovalne (elektrika, komunala, ogrevanje,
hlajenje, telefon itd.) in vse funkcionalne stroške.
Najemnik mora s soglasjem najemodajalca dodatno
opremiti prostore, ki so predmet najema.
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Morebitna nova vgrajena oprema ne postane last
najemodajalca in jo je najemnik v primeru prenehanja te
pogodbe dolžan na svoje stroške odstraniti.
Najemnik se zavezuje:
– da bo v gostinskem lokalu potekala ponudba sveže kakovostne hrane;
– da bo poleg hrane nudil tudi napitke (voda, sok,
kava, čaj in ostale brezalkoholne pijače), točenje alkoholnih pijač je dovoljeno le ob posebnih dogodkih v dogovoru z najemodajalcem;
– da bo potekala ponudba hrane in napitkov vsak
delovnik od 7. do 19. ure (redni obratovalni čas), po
posebnem dogovoru z vodstvom najemodajalca pa tudi
izven dogovorjenih ur in ob dela prostih dnevih ter za
izvedbo posebnih dogodkov najemodajalca;
– da bo imel zaposlene usposobljene delavce v zadostnem številu, da bo lahko hitro in kvalitetno zagotavljal ponudbo hrane in pijače;
– da bo po posebnem dogovoru z vodstvom najemodajalca nudil strežbo za potrebe najemodajalca (seje
organov in komisij ipd.);
– da bo zagotovil študentske bone na lokaciji najemodajalca najkasneje do 1. 1. 2019 in ustrezno infrastrukturo za plačilo s študentskimi boni;
– da bo plačeval vse obveznosti do najemodajalca
in drugih dobaviteljev v dogovorjenih rokih.
Najemnik zagotavlja, da bo dejavnost v najetih prostorih opravljal kvalitetno. Najemnik bo moral vzpostaviti fizično in spletno knjigo pritožb in pohval za svoje
storitve.
Najemnik se zaveže za vsak dan, ko ne bo izpolnil
pogodbenih obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje
gostinske dejavnosti v najetih prostorih, plačati pogodbeno kazen v višini 100,00 EUR.
Najemnik se obvezuje, da bo ravnal z opremo in
prostori kot skrben gospodar in bo skrbel za vsa tekoča
dovoljenja v zvezi z obratovanjem prostorov, da bo sproti
skrbel za čistočo prostorov, ki jih najema in souporablja,
prav tako bo skrbel za vso potrebno dokumentacijo vseh
redno in začasno zaposlenih delavcev.
Najemnik mora pri svojem poslovanju upoštevati
hišni red in ostale akte najemodajalca.
Vse bistvene obveznosti najemnika so sicer opredeljene v priloženem vzorcu najemne pogodbe in se
šteje, da so ponudnikom v celoti znane.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– ponudnik mora imeti veljavno registracijo in vsa
potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v postopku prisilnega prenehanja, oziroma z njegovimi posli iz drugih razlogov
upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je
v kateremkoli položaju;
– ponudnik mora naročniku predložiti vsaj eno
ustrezno referenco, iz reference mora jasno izhajati,
da ima pondunik ustrezne izkušnje (najmanj dve leti izkušenj na področju gostinske dejavnosti), upošteva se
referenca v obdobju zadnjih 5 let;
– ponudnik mora s HACCP certifikatom izkazati
skladnost svojih izdelkov in storitev z zahtevami sistema
HACCP; v kolikor ponudnik v trenutku oddaje ponudbe
nima zahtevanega certifikata mora predložiti izjavo, da
bo najkasneje v roku 6 mesecev po podpisu pogodbe
certifikat pridobil;
– ponudnik mora predložiti predstavitev dosedanje
dejavnosti in celovito ponudbo hrane in pijače, vključno
z informativnim cenikom hrane in pijače;
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– ponudnik mora nuditi možnost subvencionirane
študentske prehrane (študentski boni), v kolikor ponudnik v trenutku oddaje ponudbe ne nudi možnosti
subvencionirane študentske prehrane mora predložiti
izjavo, da bo najkasneje s 1. 1. 2019 nudil subvencionirano študentsko prehrano;
– ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost
podjetja, ponudnik bo moral predložiti kopijo police za
zavarovanje odgovornosti;
– ponudnik mora priložiti potrdilo banke oziroma
bank (za vsak odprt TRR, da v zadnjih 12 mesecih in
imel blokiranega računa);
– ponudnik mora priložiti potrdilo DURS, da ima
poravnane vse davke in prispevke;
– ponudnik mora priložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje RS o nekaznovanosti odgovorne osebe ponudnika;
– ponudnik mora priložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje RS, da mu v zadnjih petih letih ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem;
– ponudnik mora na TRR najemodajalca št.
SI56 0110 0603 0708 574 vplačati varščino v višini
5.000,00 EUR in ob oddaji ponudbe predložiti dokazilo
o plačilu varščine;
– ponudnik mora k ponudbeni dokumentaciji priložiti tudi na vsaki strani parafiran vzorec najemne pogodbe;
– ponudnik mora v ponudbi izjaviti, da v celoti sprejema razpisne pogoje in se strinja z vsebino vzorca
najemne pogodbe.
Sestavni deli ponudbene dokumentacije
Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik
ponudbo oddal na priloženih obrazcih in poleg priložil
vse sledeče dokumente, potrdila oziroma dokazila:
– obrazec Ponudba (podatki o ponudniku, ponujena
najemnina, veljavnost ponudbe, obrazec mora biti podpisan in žigosan),
– redni izpis iz sodnega/poslovnega registra,
– dokazilo, da zoper ponudnika ni bil uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– certifikat ali izkaz o skladnosti s katerim izkazuje
skladnost svojih izdelkov in storitev z zahtevami sistema
HACCP, če ponudnik tega certifikata nima, se bo moral
z izjavo obvezati, da ga bo najkasneje v roku 6 mesecev
po podpisu pogodbe pridobil,
– dokazilo, da je ponudnik registriran za nudenje
subvencionirane študentske prehrane ali izjavo, da bo
najkasneje s 1. 1. 2019 nudil subvencionirano študentsko prehrano,
– dokazilo o zavarovanju odgovornosti (kopija zavarovalne police),
– potrdilo banke oziroma bank (za vsak odprt TRR),
da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni imel blokiranega
računa,
– potrdilo Davčne uprave RS, da ima ponudnik poravnane vse davke in prispevke,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje RS o nekaznovanosti odgovorne osebe ponudnika,
– dokazilo o plačilu varščine v znesku 5.000,00 EUR
na TRR najemodajalca,
– vzorec najemne pogodbe iz razpisne dokumentacije, parafiran na vsaki strani posebej.
Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del ponudbe in ne izvirajo od ponudnika, morajo biti predloženi
v izvirniku ali overjenem prepisu. Predložena dokazila
in potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
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Ponudba mora biti veljavna najmanj do 31. 8. 2018.
Ponudba, ki bi veljala krajši čas ali do preklica, bo izločena iz nadaljnjega postopka.
Rok in način oddaje ponudbe
Obravnavale se bodo ponudbe, ki bodo prispele do
vključno 26. 7. 2018 najkasneje do 10. ure na naslov:
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva
ploščad 17, 1000 Ljubljana.
Na ovojnici mora bit napisano: Ne odpiraj – Ponudba za najem poslovnega prostora – Bife. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti naveden naziv in polni naslov
pošiljatelja.
Odpiranje ponudb bo javno, in sicer 26. 7. 2018
ob 11. uri na Ekonomski fakulteti, Kardeljeva ploščad
17, Ljubljana. Udeležba ponudnikov ni obvezna. Prisotni predstavniki ponudnikov se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe), ali pravočasne ponudbe, ki bodo
nepopolne ali nepravilne, bodo izločene iz postopka in
se ne bodo obravnavale.
Varščina
V dokaz resnosti ponudbe mora ponudnik pred predložitvijo ponudbene dokumentacije vplačati varščino v višini 5.000,00 EUR na TRR najemodajalca št. SI56 0110 0603 0708 574 z navedbo »plačilo
varščine za najem«.
Znesek varščine se ne obrestuje.
Če ponudnik umakne vloženo ponudbo, najemodajalec zadrži njegovo varščino.
Neizbranim in izločenim ponudnikom (nepravočasne ali nepopolne ponudbe) bo vplačana varščina neobrestovana vrnjena najkasneje v dveh mesecih od
poteka razpisanega roka.
Varščina izbranega ponudnika, s katerim bo sklenjena najemna pogodba v notarskem zapisu, se bo
upoštevala kot dokaz za resnost ponudbe in zavarovanje najemnega razmerja in vseh morebitnih zahtevkov
najemodajalca proti najemniku in se vrne neobrestovana
najemniku po preteku pogodbe.
Kriteriji in postopek ocenjevanja ponudb
Predmet ocenjevanja in izbire bodo le popolne in
pravočasne ponudbe, ki jih bodo predložili ponudniki, ki
bodo izpolnjevali vse pogoje iz tega razpisa.
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil višjo najemnino, v primeru enakih ponudb bo izbrana ponudba
ponudnika, ki je prej oddal ponudbo.
Drugi pogoji vezani na javno zbiranje ponudb
Najemodajalec si pridržuje pravico do dodatnih pogajanj o višini najemnine v primeru, da bi dva (ali več)
ponudnikov ponudila enako visoko najemnino.
Najemodajalec si pridržuje pravico, da brez kakršnikoli posledic zase:
– kadarkoli ustavi postopek oddaje poslovnega prostora v najem,
– ne izbere nobenega od ponudnikov.
Ponudniki v celoti nosijo stroške priprave ter izdelave ponudbe in v primeru neizbire ali razveljavitve razpisa
niso upravičeni do kakršnekoli odškodnine.
Ponudniki bodo o rezultatu javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni.
Sklenitev najemne pogodbe
Izbrani ponudnik mora najpozneje v 15 dneh od
prejema obvestila o izbiri skleniti z najemodajalcem najemno pogodbo v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.
Če izbrani ponudnik tega ne stori v navedenem
roku, lahko najemodajalec po lastni presoji podaljša
rok za sklenitev pogodbe v notarskem zapisu, vendar
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ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino.
Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v notarskem
zapisu niti v podaljšanem roku, najemodajalec zadrži
njegovo varščino.
Če iz kateregakoli razloga v predvidenem (ali podaljšanem) roku ne bi bila sklenjena najemna pogodba
v obliki notarskega zapisa z najugodnejšim ponudnikom, se lahko opravijo pogajanja in sklene se najemna
pogodba s ponudnikom, ki je naslednji najbolj ugoden.
Priloga k razpisni dokumentaciji
1. Obrazec Ponudba
2. Referenčni obrazec
3. Vzorec najemne pogodbe
Vse priloge iz te razpisne dokumentacije so njen
sestavni del, celotna dokumentacija je objavljena na
spletni strani naročnika: http://www.ef.uni-lj.si/aktualni_razpisi
Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta
Ob-2570/18
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na podlagi sklepa o prodaji z dne 5. 3. 2018 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS
d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje.
II. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje sta dva počitniška apartmaja
v dvojčku s štirimi apartmaji, ki se nahajata v turističnem naselju Barbariga, k.o. Vodnjan na Hrvaškem. Leto
izgradnje je 1987, zadnja delna obnova 2018. Apartmaja
sta etažirana in vpisana v zemljiško knjigo. Nepremičnina se nahaja v severnem delu naselja, cca 500 m od
obale. Energetska izkaznica je izdelana.
1. Apartma št. 106003, parc. št. 7784/4, k.o. 324370
– Vodnjan, v izmeri 37,78 m2 in 34,64 atrija; izhodiščna
vrednost prodaje znaša 58.500,00 EUR;
Apartma se nahaja v pritlični etaži, atrij pred vhodom v apartma.
2. Apartma št. 106103, parc. št. 7787/4, k.o. 324370
– Vodnjan, v izmeri 35,58 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 49.500,00 EUR;
Apartma se nahaja v nadstropju, pred vhodom se
nahaja delno pokrita terasa.
V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremičnin
ni vključen davek na promet nepremičnin po zakonsko
določeni stopnji. Davek in stroški prenosa lastništva
bremenijo kupca.
III. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 15 dni od prejema obvestila prodajalca, da
je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku
15 dni je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, ko je
kupec proračunski uporabnik, veljajo plačilni roki, kot
jih določa 32. člena Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS,
št. 80/16, 33/17, 59/17 in 71/17 – ZIPRS1819).
IV. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je
pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
V. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne
osebe.
b) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, ki
velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10 %
od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na transak-

cijski račun prodajalca št.: SI56 05100 – 8000069735,
odprt pri Abanki d.d., z obvezno navedbo namena nakazila: varščina, sklic na številko 231-030.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega
ponudnika.
c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke
o zastopnikih podjetja,
– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– Višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne cene,
– Davčno številko, matično številko (za pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in
telefonsko številko.
– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo
osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu
druge države članice Evropske unije, ostali pa še dokazila, ki izkazujejo pogoje pod katerimi lahko lastninsko
pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobijo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna
pogodba.
2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od treh mesecev.
3. V kolikor v postopku fizična ali pravna oseba
sodeluje po pooblaščencu je obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke računa za primer vračila
varščine.
5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina
razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
VI. Rok za oddajo ponudbe:
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela
najkasneje do 17. 8. 2018 do 12. ure na naslov: Družba
za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod oznako
»Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov
pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo
v roku 30 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe
pisno obveščeni.
VII. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena
cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne
prodajne cene.
VIII. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
– Nepremičnine so pod posamezno zaporedno številko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če
je podana za posamezen sklop v celoti;
– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena, v kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod
enakimi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji;
– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli
ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe;
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– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku
15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem
roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe;
– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po
sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec;
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je
120 dni od roka za oddajo ponudbe.
IX. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziroma
spletni strani www.dars.si ali po tel. 01/51-88-332 ali
01/300-98-85.
DARS d.d.
Št. 60404-4/2018-2

Ob-2559/18

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1 družba SŽ – Tovorni promet, d.o.o. vabi
k nakupu premičnin: osnovno sredstvo (tovorni vagoni).
Vrsta posla: odprodaja osnovnega sredstva.
Lokacija:
– sklop 1; iz lokacij Breg, Brestanica, Brežice, Celje
– tovorna, Jesenice, Ljubljana – Zalog, Sevnica
– sklop 2; iz lokacij Logatec, Sežana
– sklop 3; iz lokacije Ljubljana – Zalog, Maribor –
Studenci.
Predmet prodaje obsega:
– sklop 1; 66 tovornih vagonov serije Eas-z (seznam vagonov priloga navodila za oblikovanje ponudbe)
– sklop 2; 10 tovornih vagonov serije Facs-z (seznam vagonov priloga navodila za oblikovanje ponudbe)
– sklop 3; 7 tovornih vagonov serije Kgs-z (seznam
vagonov priloga navodila za oblikovanje ponudbe.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje in izhodiščna
cena znaša za:
– za sklop 1; 821.740,00 EUR brez DDV
– za sklop 2; 50.910,00 EUR brez DDV
– za sklop 3; 114.400,00 EUR brez DDV.
Skupna ocenjena vrednost prodaje znaša:
987.050,00 EUR brez DDV.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 10. 8. 2018
ob 9.30, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, Sektor za nabavo (sejna soba 606).
Navodilo za oblikovanje ponudbe, ki vsebuje tudi
dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje, bo dosegljivo od 20. 7. 2018 na spletni povezavi: http://www.
slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi/prodaja-neuporabnega-materiala.
SŽ – Tovorni promet, d.o.o.
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-1/2016/11(1324-03)

Ob-2563/18

V register političnih strank se pri politični stranki
Socialistični partiji Slovenije, s kratico imena SPS
in s sedežem v Kamniku, Ulica Jakoba Zupana 7 ter
z matično številko: 4090403000, vpiše sprememba statuta stranke.
Št. 2153-10/2018/5

Ob-2573/18

V register političnih strank se vpiše politična stranka
Stranka za enakomeren lokalni razvoj in podjetnost,
s kratico imena SLRP in s sedežem v Kranju, Ljub
ljanska cesta 24a. Znak stranke sestavlja krog razdeljen v štiri dele, v katerih se vrstijo črke kratice imena
stranke SLRP, pri čemer je črka R vertikalno preslikana.
Obroba kroga in črka S sta v rdeči barvi (CMYK: 27 %,
90 %, 81 %, 22 %), črke L, R in P pa so v črni barvi
(CMYK: 0 %, 0 %, 0 %, 100 %).
Kot zastopnica politične stranke Stranke za enakomeren lokalni razvoj in podjetnost se v register političnih
strank vpiše Barbara Gunčar, roj. 5. 12. 1958, državljanka Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Mlaška
cesta 105, Mlaka pri Kranju.
Matična številka politične stranke je: 4107977000.

Št. 2153-27/2006/32

Ob-2574/18

V register političnih strank se pri politični stranki
Slovenski ljudski stranki, s kratico imena SLS in s sedežem v Ljubljani, Beethovnova ulica 4, ter z matično številko 1029711000, vpiše sprememba zastopnika
stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Primož Jelševar, roj. 29. 8. 1981, državljan Republike Slovenije,
s stalnim prebivališčem: Selo pri Zagorju 61a, Selo pri
Zagorju.
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Evidence sindikatov

Št. 101-3/2018/2

Ob-2466/18

V evidenci statutov sindikatov se pri sindikatu: Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije,
Sindikat Gimnazije Brežice, s sedežem Trg izgnancev 14, 8250 Brežice, ki je v evidenci vpisan pod zaporedno št. 6/1999, vpiše sprememba naziva sindikata.
Nov naziv sindikata se glasi: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Gimnazije
Brežice, skrajšano ime SVIZ GIMNAZIJE BREŽICE,
s sedežem Trg izgnancev 14, 8250 Brežice.
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Objave sodišč

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
0293 I 10/2017

Os-2518/18

Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni zadevi
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, matična št. 5860571000, davčna št. 91132550, Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžniku Božidarju Špiler, EMŠO
0804951500676, Hardackerstrasse 3, Siggenthal Station, zaradi izterjave 322.223,38 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku Božidarju Špilerju, z zadnjim bivališčem
Hardackerstrasse 3, Siggenthal Station, se postavi začasna zastopnica in se za začasno zastopnico imenuje
Kristina Jalovec, odvetnica iz Krškega, CKŽ 6, Krško.
Začasna zastopnica ima v postopku vse pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika in to vse dotlej dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma Center za socialno delo ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 28. 6. 2018
VL 40660/2018

Os-2516/18

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Elektro Maribor Energija plus, podjetje za trženje energije in storitev d.o.o., Vetrinjska ulica 2, Maribor, ki ga
zastopa zak. zast. Bojan Horvat, proti dolžnici Moniki
Gregorinčič, Zagrebška cesta 72, Maribor – dostava,
ki ga zastopa zak. zast. zač. zast. odvetnik Rok Lep,
Partizanska 11/I, Maribor – dostava, zaradi izterjave
237,80 EUR, sklenilo:
Dolžnici Moniki Gregorinčič, Zagrebška cesta 72,
Maribor – dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Rok
Lep, Partizanska 11/I, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej,
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2018
VL 113025/2017

Os-2538/18

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Slovensko zavarovalno združenje, Železna cesta 14, Ljub
ljana, ki ga zastopa zak. zast. Maja Krumberger, Požarnice 83, Brezovica pri Ljubljani, proti dolžniku Franc
Vinšek, Hrušica 89, Novo mesto, ki ga zastopa zak.
zast. Mirko Bilbija – odvetnik, Novi trg 11, Novo mesto;
Bojan Gole, Tovarniška ulica 6, Krško, zaradi izterjave
1.318,71 EUR, sklenilo:
Dolžniku Francu Vinšek, Hrušica 89, Novo mesto
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-

kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Mirko
Bilbija, Novi trg 11, Novo mesto.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 7. 2018
IV P 161/2018

Os-2525/18

Okrožno sodišče v Murski Soboti je po okrožnem
sodišču - svétniku Aleksandru Kranfoglu, v pravdni zadevi tožeče stranke Jožefa Marič, Murski Črnci 20, 9251
Tišina, ki ga zastopa Alojz Draškovič, odvetnik v Murski
Soboti, zoper toženo stranko Dragano Stanković, neznano prebivališče, zaradi dodelitve ml. otrok v varstvo
in vzgojo, določitve preživnine in ureditve stikov, s sklepom z dne 22. 6. 2018 toženi stranki Dragani Stanković,
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), postavilo začasnega
zastopnika, odvetnika Gorazda Balažica, Slomškova
ulica 41, 9000 Murska Sobota, ker ima navedena tožnica neznano prebivališče in nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je
postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, in sicer od dneva postavitve ter vse do takrat, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika
(83. člen ZPP).
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 7. 2018
I 54/2018-21

Os-2554/18

Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni sodnici Dragici Kolenc, v izvršilni zadevi upnice Republike
Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa
Državno odvetništvo RS, zoper dolžnika Đem Šarkezi,
Opekarniška cesta 15b, Celje, zaradi izpraznitve in izročitve nepremičnine ter izterjave 94,64 EUR s pp, dne
1. 6. 2018 sklenilo:
Dolžniku Đemu Šarkezi, se v predmetni izvršilni zadevi na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavlja začasni zastopnik, in sicer odvetnik Oskar Šooš, Slovenska
ulica 42, Murska Sobota, ki bo dolžnika v tem postopku
zastopal vse do takrat, dokler dolžnik ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 1. 6. 2018
P 47/2016

Os-2519/18

Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici
Nataši Pavlin Rogelja v pravdni zadevi tožeče stranke
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Marianne Romanello, Via Fratelli Cervi 16, Monfalcone, Italija, ki jo zastopa odvetnik Bojan Starčič zoper
toženo stranko: 1. Alojz Slavko Gorenc, Pod bresti 29,
Ljubljana, ki ga zastopa Odvetništvo Starman Velkaverh
v Kopru, 2. Romina Persinović, Via G. R. Carli 8, Monfalcone, 3. Paolo Persinović, Via Aquilea 84, Monfalcone, Italija, 4. Roberto Persinović, Via Natale Morea 57,
Monfalcone, Italija in 5. Goia Vujić, Galijorska 5, Pula,
Hrvaška, zaradi: pravice zahtevati zapuščino (pcto.
5.000,00 EUR s pp) in ničnosti darilne pogodbe (pcto.
5.000,00 EUR), sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku se četrtotoženi stranki
Robertu Persinoviću postavi začasni zastopnik odvetnik Silvester Polanc iz Nove Gorice, Vipavska 58, Rožna dolina. Začasni zastopnik bo zastopal četrtotoženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. P 47/2016, vse dokler
le-ta ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 6. 2018

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 296/2016

Os-2341/18

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pok. Fugina Juriju, sinu Jurija, roj. 12. 8. 1899, kmetu,
državljanu bivše SFRJ, nazadnje stanujočemu Čeplje
12, Stari trg ob Kolpi, umrlemu 20. 11. 1977, ravno tam.
Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugotovilo, da bi v poštev za dedovanje nepremičnega premoženja, ki je bilo zap. vrnjeno v postopku vzpostavitve
Agrarne skupnosti Čeplje, prišli dediči t. i. drugega dednega reda, to sta zap. sestri Šterk Margareta in Fugina
Amalija ter brat Fugina Peter oziroma njihovi potomci,
pri čemer pa so se vsi dediči, dediščini na zapustnikovem naknadno ugotovljenem premoženju, odpovedali.
Ker sodišče ni uspelo ugotoviti, ali obstajajo po zap.
kakšni dediči t. i. tretjega dednega reda, torej zap. tete
in strici oziroma njihovi otroci, njihovi vnuki oziroma nadaljnji potomci, ki bi prišli v poštev za dedovanje, je sodišče dne 19. 4. 2017 izdalo oklic dedičem, pri čemer se
v oklicnem roku enega leta na izdani oklic ni nihče javil.
Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva
morebitne upnike zapustnika, da lahko v roku 6 mesecev
od 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.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino lahko
upniki pridobijo pri tukajšnjem sodišču.
V primeru, če noben upnik ne bo pravočasno vložil
zahteve za prenos zapustnikove zapuščine v stečajno
maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev
prešla na Republiko Slovenije, pri čemer slednja za zapustnikove dolgove ne bo odgovarjala.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 30. 5. 2018
D 251/2017

Os-2480/18

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po pokojni Opačić Ani, roj. Cetinski, hčerki Martina, roj.
3. 10. 1926, drž. Republike Slovenije, nazadnje stanujoči v Kočevju, Kajuhovo naselje 2, umrli 13. 9. 2017
v Kočevju.
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Sodišče je ugotovilo, da pokojna ni zapustila dedičev prvega in drugega dednega reda, dediči tretjega
dednega reda pa so sodišču neznani.
Sodišče zato s tem poziva vse zapustn. dediče
tretjega dednega reda, to so potomci pred zapustnico
umrlih zapustn. dedov in babic (strici, tete, bratranci,
sestrične in njihovi potomci), da se v roku enega leta od
objave tega oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski
tukajšnjega sodišča in na spletni strani tukajšnjega sodišča, zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo
zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu
z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 12. 6. 2018
D 388/2013

Os-2314/18

Zapuščinska zadeva: po pok. Pilinger Margareta,
roj. 12. 7. 1937, državljanka Republike Slovenije, nazadnje stanujoča v Dekanih, Dekani 210, umrla 14. 6.
2013.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko
Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave
oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese
v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 5. 2018
III D 510/2014

Os-2217/18

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Vidi Pevec, roj. dne 1. 5. 1917,
umrli dne 4. 2. 2014, nazadnje stanujoči na naslovu
Mijavčeva ulica 23, Škofljica, državljanki Republike Slovenije.
Ker sodišču niso znani podatki o morebitnih zakonitih dedičih, je bil objavljen oklic neznanim dedičem,
na katerega se ni javil nihče, ki bi imel pravico do dedovanja.
Morebitne upnike po pok. Vidi Pevec obveščamo,
da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno
maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami
142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo
v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja
za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 5. 2018
I D 2937/2015

Os-2253/18

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Ani Grad, roj. dne 21. 7. 1938, umrli
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dne 25. 10. 2015, nazadnje stanujoči na naslovu Petelinje 11, Dol pri Ljubljani, državljanki Republike Slovenije.
Ker sodišču niso znani podatki o morebitnih zakonitih ali oporočnih dedičih, je bil objavljen oklic neznanim
dedičem, na katerega se ni javil nihče, ki bi imel pravico
do dedovanja.
Morebitne upnike po pok. Ani Grad obveščamo, da
lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zahtevajo,
da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso
zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga
za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja postalo last Republike Slovenije, ki na
podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja
za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2018
II D 1936/2016

Os-2344/18

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim
sodiščem v Mariboru po dne 31. 10. 2016 umrlem Stanislavu Taferner, roj. 25. 6. 1947, drž. RS, razvezan, nazadnje stan. Za tremi ribniki 12, Maribor, so se vse dedinje
I. dednega reda dedovanju po zapustniku odpovedale,
zato pridejo v poštev dediči II. oziroma III. dednega
reda. Po sodišču zbranih podatkih zapustnik dedičev
II. dednega reda ni imel, podatki o dedičih III. dednega
reda, to je o zap. tetah in stricih ter njihovih potomcih in
nadaljnjih potomcih, pa niso znani.
Sodišče zato poziva zapustnikove dediče III. dednega reda, neznanih imen in naslovov, oziroma vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se v roku
enega leta od objave tega oklica priglasijo sodišču v zadevi pod opr. št. II D 1936/2016, v skladu z 206. členom
Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo
s postopkom v skladu z zakonskimi določili oziroma bo
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 5. 2018
D 296/2017

Os-2358/18

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi
po pok. Ljuljdjuraj Jelici, roj. 17. 11. 1946, nazadnje stalno stan. Ulica XIV. divizije 54, Rogaška Slatina, umrli
dne 7. 10. 2017, dne 4. 4. 2018 sklenilo:
Objavi se oklic tistim, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine po pok. Ljuljdjuraj Jelici, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pok.
Ljuljdjuraj Jelici, se imenuje Veronika Kitak Jug, delavka
tuk. sodišča, ki je upravičena v imenu neznanih dedičev
zastopati njihove pravne interese.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 4. 4. 2018
D 367/2017

Os-2359/18

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah po okrajni
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi
po pok. Sivka Amaliji, roj. 23. 5. 1930, nazadnje stalno
stanujoči Trška cesta 67, Podčetrtek, umrli 11. 12. 2017,

v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena, prvim
odstavkom 131. člena in 206. členom Zakona o dedovanju (ZD), dne 12. 4. 2018 sklenilo:
Objavi se oklic tistim, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine po pokojni Sivka Amaliji, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pokojni Sivka Amaliji se postavi Veronika Kitak Jug, delavka
tukajšnjega sodišča.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 12. 4. 2018

Oklici pogrešanih
N 6/2018

Os-2543/18

Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je bil na predlog
Stanislava Ličana, Podgraje 55, Ilirska Bistrica, uveden
nepravdni postopek za razglasitev pogrešanega Janeza (Joannesa) pok. Marcusa, neznanega bivališča, roj.
19. 4. 1867 v kraju Podgraje 11, ki ga zastopa skrbnica
za poseben primer Ljubica Uljan, Zabiče 30B, Ilirska
Bistrica, 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 ali skrbnici za
poseben primer Ljubici Uljan, Zabiče 30B, Ilirska Bistrica, ker bo sodišče po preteku tega roka, pogrešano
osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 6. 7. 2018
N 4/2018

Os-2544/18

Pri Okrajnem sodišču v Ilirski Bistrici je bil na predlog
Tatjane Homan, Močnikova 6, Ljubljana in Majde Parazajda, Glinškova ploščad 22, Ljubljana, uveden nepravdni postopek za razglasitev pogrešanega Alojzija
Bevčiča pok. Ivana, neznanega bivališča, roj. 15. 9.
1896 v kraju Dolnji Zemon 19, ki ga zastopa skrbnica
za poseben primer Ljubica Uljan, Zabiče 30B, Ilirska
Bistrica, za mrtvega.
Po navedbah predlagateljic se je pogrešani poročil
dne 29. 10. 1922 z Jožefo Štembergar. V zakonu se
jima je 3. 7. 1923 rodil sin Vladimir. Okrog leta 1930 naj
bi odšel v Italijo in bil nekje v zaporu. Drugih podatkov
o življenju ali smrti pogrešanega ni. Ob upoštevanju
navedenega je tako od njegovega rojstva minilo že
vsaj 70 let, od pogrešanega pa že več kot pet let ni bilo
nobenega poročila in je verjetno, da ni več živ, vendar
listinskega dokaza o njegovi smrti ni.
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 ali skrbnici za
poseben primer Ljubica Uljan, Zabiče 30B, Ilirska Bistrica, ker bo sodišče po preteku tega roka, pogrešano
osebo razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 6. 7. 2018
N 7/2018

Os-2364/18

Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je v nepravdni
zadevi predlagatelja Elektro Maribor, podjetje za distri-
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bucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor,
ki ga zastopa Cestera d.o.o., Ormoška cesta 4, Ptuj,
zoper nasprotno udeleženko Verono Lasage, roj. Duh,
neznanega bivališča v Franciji, ki jo zastopa skrbnica
za posebni primer Brigita Banotai Farkaš, Dolga vas,
Glavna ulica 87, Lendava, v teku postopek dokazovanja
smrti nasprotne udeleženke Verone (Veronike) Lasage,
roj. Duh, rojene 13. 5. 1913 v Nedelici, hči Petra Duh in
Agate Duh, nazadnje stanujoča v Franciji.
Pogrešano nasprotno udeleženko se poziva, da se
oglasi. Vsi drugi, ki kaj vedo o njenem življenju ali smrti,
naj to javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi v roku 15 dni
po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po preteku tega
roka ugotovilo, da je nasprotna udeleženka umrla dne
19. 11. 1968, kot to izhaja iz fotokopije izpisa iz matične
knjige umrlih, izdanim na mednarodnem obrazcu na
podlagi Dunajske konvencije z dne 8. 9. 1976.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 12. 7. 2018
N 20/2018-7

Os-2546/18

Pri Okrajnem sodišču v Murski Soboti je v teku
nepravdni postopek predlagajoče stranke Ernesta Lajnšček, Moščanci 26/b, Mačkovci, ki ga zastopa odvetnik
Jože Korpič iz Murske Sobote, zaradi razglasitve za mrtvo nasprotno udeleženko Etelko Drunčič, Čikečka vas
25, Prosenjakovci, sedaj Beograd, ki jo zastopa skrbnik
za poseben primer Center za socialno delo Murska Sobota, Slovenska ulica 44, Murska Sobota.
Etelka Drunčič se je rodila dne 12. 8. 1905 v Šalovcih, materi Franciski Črnko. Že v letu 1956 ob napravi
nove zemljiške knjige je bila pogrešana. Predlagatelj je
o nasprotni udeleženki poizvedoval tudi pri njenih sorodnikih, ki pa se je ne spominjajo.
Sodišče v skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku poziva Etelko Drunčič, da se javi tukajšnjemu sodišču, hkrati pa poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o nasprotni udeleženki, o njenem življenju, zlasti pa
o njeni smrti, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Murski Soboti v roku treh mesecev od objave tega oklica,
ker bo sodišče po preteku navedenega roka pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 7. 2018
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Os-2547/18

Pri Okrajnem sodišču v Murski Soboti je v teku
nepravdni postopek predlagajoče stranke Ernesta Lajnšček, Moščanci 26/b, Mačkovci, ki ga zastopa odvetnik Jože Korpič iz Murske Sobote, zaradi razglasitve
za mrtvega nasprotnega udeleženca Kolomana Črnko,
Fokovci 69, Fokovci, ki ga zastopa skrbnik za poseben
primer Center za socialno delo Murska Sobota, Slovenska ulica 44, Murska Sobota.
Koloman Črnko se je rodil dne 1. 6. 1919 v Fokovcih, materi Rozaliji Črnko. Že v letu 1956 ob napravi
nove zemljiške knjige je bil pogrešan. Predlagatelj je
o nasprotnem udeležencu poizvedoval tudi pri njegovih
sorodnikih, ki pa se ga ne spominjajo.
Sodišče v skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku poziva Kolomana Črnka, da se javi
tukajšnjemu sodišču, hkrati pa poziva vse, ki bi karkoli
vedeli o nasprotnem udeležencu, o njegovem življenju,
zlasti pa o njegovi smrti, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Murski Soboti v roku treh mesecev od objave
tega oklica, ker bo sodišče po preteku navedenega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 7. 2018
I N 84/2017

Os-2509/18

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagatelja Ivana Gorjan, Vogrsko 69, Volčja Draga, ki ga
zastopa notarka Neli Kandus, postopek o razglasitvi pogrešanca za mrtvega, in sicer Jožefa Nanut, pok. Blaža,
neznanega prebivališča, ki ga zastopa začasni zastopnik odv. Aljaž Plesničar iz Nove Gorice, Prvomajska 23.
O pogrešanem razen podatka, da je kot imetnik
služnostne pravice vpisan v zemljiško knjigo na podlagi
sklepa o dedovanju z dne 31. 12. 1922, A VI 32/14/8 in
izpiska iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba
živa, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in
smrti pogrešanega Jožefa Nanuta naj javijo tukajšnjemu
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer
bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 6. 2018
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Preklici
Drugo preklicujejo
AGM NEMEC d.o.o., Sedraž 3, Laško, izvod licence, št. GE009564/05220/016, za vozilo Mercedes
Actros 2641, reg. št. CE-DS-790, veljavnost do 28. 3.
2023. gnp-339531
CARGONEXT d.o.o., Proletarska cesta 4, Ljub
ljana, dovolilnico, št. 667495, za državo: Turčija, oznaka
države: 792/35. gnf-339541
Čolič Dragan, Vilharjeva cesta 39, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500035761001, izdal
Cetis d.d. gnm-339534
Gracej Ivo, Trg Dušana Kvedra 3, Maribor, vrednotnice za tehnične pripomočke, št. 27-02638-2016
(ura za slepe), 27-02639-2016 (govoreči diktafon) in
27-02640-2016 (mobilni telefon), izdane pri UE Maribor,
22. 6. 2016. gni-339538
Jenčič Gregor, Puhova 9, Ljubljana, izkaznico
nepremičninskega posrednika, št. 1411040, izdajatelj
MOP. gng-339540
Peharc Jože, Virje 30, Tržič, izkaznico nepremičninskega posrednika. gnj-339537
Petrina Bojan, Žlebe 3E, Medvode, izkaznico
za nepremičninskega posrednika, št. 0100101023.
gnh-339539
PETRO PLUS d.o.o., Dunajska cesta 158, Ljub
ljana, dovolilnico, št. 1877, za državo BiH, oznaka države: 070. gnb-339545
PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljub
ljana, štampiljko pravokotne oblike z vsebino: Petrol 339/a,

Petrol d.d., Ljubljana, 1527 Ljubljana, Dunajska cesta 50.
gnl-339535
Rener Ana, Malija 146a, Izola – Isola, službeno
izkaznico, št. 01948, izdano pri Ministrstvu za okolje in
prostor. gne-339542
Rupnik Boštjan, Krašnova 16, Kranj, izkaznico nepremičninskega posrednika, št. 01821, izdano pri Ministrstvu za okolje in prostor. gnc-339544
Skaza Jožef, Savska Loka 10, Kranj, potrdilo
o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za odgovorno osebo, št. 615473, izdano pri
Ministrstvu za promet, leta 2001. gnd-339543
SREĆKO
SIMEUNOVIĆ
S.P.,
Litostrojska
cesta 29, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500038390010, izdal Cetis d.d. gno-339532
TRANSPORT FINEC d.o.o., Taborska cesta 32A,
Grosuplje, izvod licence, št. 014084/169, za vozilo
M.A.N., reg. št. LJ 74-MTE, veljavno do 25. 3. 2021.
gnk-339536
UTKA d.o.o., Gotovlje 114, Žalec, spričevalo o strokovni usposobljenosti za opravljanje cestnega prevoza,
št. 617972, izdano na ime Matej Golhleb, pri Ministrstvu
za infrastukturo, leta 2005. gnn-339533
Vaupotič Stanislav, Popovci 15, Ptujska Gora, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500016095001, izdal
Cetis Celje d.d. gnq-339530
ŽANINA d.o.o., Šmartno pri Sl. Gradcu 234, Slovenj Gradec, potrdilo za voznika,
št. 014063/AD59-2-3707/2016, izdano na ime Semir
Hodžić, veljavnost od 15. 9. 2016 do 15. 8. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnr-339529
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