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Javni razpisi
Št. 3310-3/2018/12

Ob-1585/19

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na
podlagi 25. člena Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem
in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list
RS, št. 3/16, 63/17 in 71/18, v nadaljnjem besedilu:
Uredba, ki ureja žledolom) in na podlagi 25. člena Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni
nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list
RS, št. 10/19, v nadaljnjem besedilu: Uredba, ki ureja
vetrolom), objavlja
2. javni razpis
za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo
gozda iz PRP 2014-2020
I. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov,
poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi
napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, in zaradi
vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017.

Shema državne pomoči:

Odprava škode v gozdovih zaradi žledoloma – PRP 2014-2020, vodi se pod
identifikacijsko številko SA.44248(2016/XA), Odprava škode v gozdovih zaradi napada
prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma – PRP 2014-2020,
vodi se pod identifikacijsko številko SA.51965(2018/XA) in Odprava škode v gozdovih
zaradi vetroloma v letu 2017 – PRP 2014-2020, vodi se pod identifikacijsko številko
SA.52702(2018/XA).

Razpisana sredstva:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 2.000.000 EUR, od tega:
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma (sklop A) skupno 550.000 EUR;
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma (sklop B) skupno 500.000 EUR;
– za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot
posledica žledoloma (sklop C) skupno 950.000 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP), in sicer:
– 1.500.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU
– 500.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež
Republike Slovenije znaša 25 %.

Vrsta javnega razpisa:

Odprti

Začetek vnosa vlog in
zaključek javnega razpisa:

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 8. aprila 2019 do datuma
zaprtja javnega razpisa, objavljenega na spletni strani MKGP in na spletni strani
Programa razvoja podeželja.
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Obdobje upravičenosti
stroškov:

Cilj aktivnosti:
Informacije o razpisu:
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V skladu z drugim odstavkom 13. člena Uredbe, ki ureja žledolom, so do podpore
upravičeni stroški odprave škode in obnove gozda zaradi žledoloma, ki so nastali
po 30. januarju 2014, stroški odprave škode in obnove gozda zaradi napada
prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, ki so nastali po
15. maju 2015 in v skladu s 13. členom Uredbe, ki ureja vetrolom, stroški odprave
škode in obnove gozda zaradi vetroloma po 13. decembru 2017 do vložitve vloge.
Odprava škode in obnova gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem
in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot
posledica žledoloma in zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017.
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v
nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

II. Predmet podpore
1. V skladu s prvim odstavkom 5. člena Uredbe, ki ureja žledolom, in prvim odstavkom 5. člena
Uredbe, ki ureja vetrolom, je podpora iz tega javnega
razpisa, v okviru operacije Odprava škode in obnova
gozda po naravni nesreči, namenjena aktivnosti Dela
za odpravo škode in obnovo gozda, ki so: nega obnovljenih površin, nega poškodovanega mladovja in
tanjših drogovnjakov, obnova s sadnjo, zaščita mladja
na obnovljenih površinah, priprava površin za obnovo
gozda in odstranitev podrtega drevja iz varovalnih
gozdov.
2. Podpora je namenjena kritju stroškov obnove
potenciala gozda, ki je bil poškodovan v naravni nesreči
žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, napadu prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma in vetrolomu med 11. in 13. decembrom
2017.
III. Upravičenci: v skladu z 11. členom Uredbe, ki
ureja žledolom, in 11. členom Uredbe, ki ureja vetrolom,
so upravičenci do podpore fizične in pravne osebe, ki
so lastniki gozdov.

IV. Pogoji za pridobitev podpore
1. Pogoji za pridobitev podpore so določeni v 14.,
27. in 28. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in v 14., 27.
in 28. členu Uredbe, ki ureja vetrolom in morajo biti izpolnjeni na dan oddaje vloge na javni razpis.
2. V skladu s 14. členom Uredbe, ki ureja žledolom,
in 14. členom Uredbe, ki ureja vetrolom, so do podpore
upravičena dela odprave škode in obnove gozda iz prve
točke II. poglavja tega javnega razpisa, samo na območju iz priloge 1 in priloge 2 razpisne dokumentacije, ki
izhaja iz načrtov sanacij gozdov.
V. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so:
– stroški odprave škode in obnove gozda zaradi žledoloma, zaradi napada prenamnoženih populacij
podlubnikov kot posledica žledoloma in so določeni
v 13. členu Uredbe, ki ureja žledolom, razen za delo
vzpostavljanje gozdne higiene, in
– stroški odprave škode in obnove gozda zaradi vetroloma in so določeni 13. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
2. Priznane vrednosti na enoto za posamezna dela
odprave škode in obnove gozda ter stopnje javne podpore v okviru tega javnega razpisa so:

Preglednica priznanih vrednosti na enoto za dela za odpravo škode in obnovo gozda
Priznana vrednost na enoto
Vrsta dela
Nega obnovljenih površin
Nega poškodovanega mladovja in tanjših
drogovnjakov
Obnova s sadnjo
Zaščita mladja na obnovljenih površinah

Priprava površin za obnovo
Odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov

500 €/ha
585 €/ha
1.000 €/ha
Individualna zaščita mladja oziroma drevesc s tulci
(vključno z izdelavo opornih količkov): 1,30 €/kos
Zaščita mladja z ograjo
(vključno z izdelavo kolov oziroma škarij): 5,40 €/m
Zaščita mladja oziroma drevesc s premazom vršičkov: 125 €/ha
Zaščita mladja oziroma drevesc s količenjem
(vključno z izdelavo kolov): 2,30 €/kos
335 €/ha
Posek z motorno žago: 14,5 €/m3
Spravilo s traktorjem: 55,0 €/m3
Spravilo z žičnim žerjavom: 108,4 €/m3

3. Stopnje javne podpore so odvisne od stopenj
poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij gozda, ki so
opredeljene v načrtih za gospodarjenje z gozdovi. Stopnja
funkcije na objektu se upošteva po večinskem kriteriju na
prevzeti površini. Stopnje podpore so sledeče:
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Preglednica stopenj podpore za dela za odpravo škode in obnovo gozda

Vrsta dela
Nega obnovljenih površin
Nega poškodovanega mladovja in tanjših
drogovnjakov
Obnova s sadnjo
Zaščita mladja na obnovljenih površinah
Priprava površin za obnovo
Odstranitev podrtega drevja iz varovalnih
gozdov

1. stopnja
50 %

STOPNJE PODPORE
poudarjenost funkcij
2. stopnja
40 %

3. stopnja
30 %

50 %

40 %

30 %

60 %
90 %

50 %
80 %
100 %

40 %
70 %

100 %

VI. Merila za ocenjevanje vlog
V skladu s 15. členom Uredbe, ki ureja žledolom, in
15. členom Uredbe, ki ureja vetrolom, se vloge na tem
javnem razpisu ocenjujejo na podlagi naslednjih meril
za ocenjevanje vlog:
1. Merila za ocenjevanje vlog – Sklopi A, B in C
Merila
Vrsta del, s katerimi se upravičenec prijavlja na ta javni razpis
Stopnja poudarjenosti funkcij gozda
Potencialna nevarnost
Skupaj

Maks. št. točk
3
3
3
9

2. Točkovnik
Maksimalno število točk
= 9 točk
1. VRSTA DEL, S KATERIMI SE UPRAVIČENEC PRIJAVLJA (maksimalno število točk 3)
Navodilo: Upoštevajo se vrste del, ki so razvidne iz vloge, vložene na ta javni razpis. Dela odprave škode so:
priprava površin za obnovo gozda, nega obnovljenih površin, poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov ter
odstranitev podrtega drevja iz varovalnih gozdov. Dela obnove gozda so: sadnja sadik gozdnega drevja ter zaščita
mladja na obnovljenih površinah.
3 – upravičenec je izvedel obe vrsti del;
2 – upravičenec je izvedel obnovo gozda;
1 – upravičenec je izvedel odpravo škode.
2. STOPNJA POUDARJENOSTI FUNKCIJ GOZDA (maksimalno število točk: 3)
Navodilo: Gozdovi opravljajo različne funkcije. Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02,
110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in
77/16) določa ekološke, socialne in proizvodne funkcije gozda. Stopnja in vrsta funkcije je razvidna iz prijavnega
obrazca. Varovalne gozdove določa Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list
RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13 in 39/15).
3 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami
(1. stopnja, 2. stopnja) ali v varovalnem gozdu;
2 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu s poudarjenimi proizvodnimi funkcijami (1. stopnja,
2. stopnja);
1 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu brez poudarjenih funkcij (3. stopnja).
3. POTENCIALNA NEVARNOST (maksimalno število točk: 3)
Navodilo: Upošteva se delež iglavcev na lesno zalogo v posameznem odseku, določenem v prijavnem obrazcu.
V kolikor se v okviru ene vloge izvajajo dela v več odsekih, se upošteva povprečen delež iglavcev, izračunan po
pravilu aritmetične sredine: X= x1(%) + x2(%) + x3(%)… / N (število vseh deležev).
3 – upravičenec je izvedel dela v gozdu, kjer je delež iglavcev 30 % ali več;
2 – upravičenec je izvedel dela v gozdu, kjer je delež iglavcev manjši od 30 %.
VII. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičenca so določene v 29. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in
29. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
VIII. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 16. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in 16. členu
Uredbe, ki ureja vetrolom.
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2. Podatke o poligonu, ki je grafični izris površine
gozda enega lastnika, ki ga pripravi Zavod za gozdove
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS) in se vodi v elektronski obliki ločeno za sanacijo gozdov poškodovanih
zaradi žledoloma, sanacijo gozdov poškodovanih zaradi
napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma in sanacijo gozdov zaradi vetroloma, pridobi ARSKTRP od ZGS po uradni dolžnosti. Odštete površine objektov od površine poligona za posamezno delo
ne razdelijo posameznega poligona na manjše poligone.
3. Vlogo sestavljajo prijavni obrazec in priloge, določene v četrtem odstavku 16. člena Uredbe, ki ureja
žledolom, in v četrtem odstavku 16. člena Uredbe, ki
ureja vetrolom.
4. Vlagatelj iz elektronskega sistema ARSKTRP
natisne prijavni obrazec z izpisom številke dokumenta in
ga skupaj z overjenimi soglasji solastnikov na obrazcu iz
priloge 7 Uredbe, ki ureja žledolom, oziroma na obrazcu
iz priloge 7 Uredbe, ki ureja vetrolom, pošlje priporočeno po pošti na naslov: Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160,
1000 Ljubljana, ali odda v vložišču ARSKTRP. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta)
oddaje vloge, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, ter naslov javnega razpisa,
na katerega se prijavlja. Vzorčna oznaka ovojnice je
določena v prilogi 3 razpisne dokumentacije.
5. Javni razpis se deli na:
– sklop A, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma,
– sklop B, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma in
– sklop C, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma.
6. Za vlogo na javni razpis šteje natisnjena vloga
z izpisom številke dokumenta, skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa prejšnja točka
tega poglavja.
IX. Javni razpis
1. Javni razpis je določen v 25. členu Uredbe, ki
ureja žledolom, in 25. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
2. Zaprtje javnega razpisa objavi MKGP na spletni
strani MKGP in spletni strani Programa razvoja podeželja.
3. V skladu s sedmim odstavkom 25. člena Uredbe, ki ureja žledolom, in sedmim odstavkom 25. člena
Uredbe, ki ureja vetrolom, lahko vlagatelj na posamezen
sklop tega javnega razpisa vloži več vlog.
4. Ne glede na prejšnjo točko lahko vlagatelj za vsa
prevzeta dela, izvedena na podlagi ene individualne
odločbe ZGS, vloži eno vlogo; za vsa prevzeta dela,
izvedena na podlagi ene generalne odločbe ZGS, pa
eno vlogo.
X. Obravnava vlog
1. Vloge, vložene na ta javni razpis, se obravnavajo v skladu s 26. členom Uredbe, ki ureja žledolom, in
26. členom Uredbe, ki ureja vetrolom.
2. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih
vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis enako število prejetih točk, se v skladu z osmim odstavkom
26. člena Uredbe, ki ureja žledolom, in osmim odstavkom 26. člena Uredbe, ki ureja vetrolom, vloge na javni
razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor
vlog, in sicer:
– potencialna nevarnost: 40 odstotkov;
– stopnja poudarjenosti funkcij gozda: 30 odstotkov;
– vrsta del, s katerimi se upravičenec prijavlja:
30 odstotkov.
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3. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne
kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS)
št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No.
814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič
spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne
kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi
skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU)
št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter
v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim
materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15), se
vloga na javni razpis zavrne, če se ugotovi, da je vlagatelj umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu
s cilji te operacije.
XI. Objava podatkov o upravičencih: objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, je določena
v 30. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in 30. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
XII. Varstvo osebnih podatkov: v skladu s 13. in
14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
(Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne
4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene
na spletni strani ARSKTRP.
XIII. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Izvedba kontrol se izvaja v skladu z 32. členom
Uredbe, ki ureja žledolom, in 32. členom Uredbe, ki
ureja vetrolom.
2. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v skladu z 31. členom Uredbe, ki ureja žledolom,
in 31. členom Uredbe, ki ureja vetrolom. Podrobnejša
opredelitev kršitev in sankcij je opredeljena v Katalogu
kršitev in sankcij iz priloge 10 Uredbe, ki ureja žledolom,
in v Katalogu kršitev in sankcij iz priloge 10 Uredbe, ki
ureja vetrolom.
3. Določba prejšnje točke se ne uporablja v primeru višje sile in izjemnih okoliščin iz 33. člena Uredbe, ki
ureja žledolom, in 33. člena Uredbe, ki ureja vetrolom.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 3310-4/2018/11

Ob-1586/19

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na
podlagi 25. člena Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem
in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list
RS, št. 3/16, 63/17 in 71/18, v nadaljnjem besedilu:
Uredba, ki ureja žledolom) in na podlagi 25. člena Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni
nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list
RS, št. 10/19, v nadaljnjem besedilu: Uredba, ki ureja
vetrolom), objavlja
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2. javni razpis
za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih
za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

I. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:

Shema državne pomoči:

Razpisana sredstva:

Vrsta javnega razpisa:
Začetek vnosa vlog in
zaključek javnega razpisa:
Obdobje upravičenosti
stroškov:

Cilj operacije:
Informacije o razpisu:

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in
pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi
žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 in zaradi vetroloma med 11. in
13. decembrom 2017.
Odprava škode v gozdovih zaradi žledoloma – PRP 2014-2020, vodi se pod
identifikacijsko številko SA.44248(2016/XA) in Odprava škode v gozdovih zaradi
vetroloma v letu 2017 – PRP 2014-2020, vodi se pod identifikacijsko številko
SA.52702(2018/XA).
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.410.000 EUR, od tega:
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma (sklop A) skupno 610.000 EUR;
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma (sklop B) skupno 800.000 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP), in sicer:
– 1.057.500 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja
2014–2020 – EU;
– 352.500 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja
2014–2020 – slovenska udeležba.
Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež
Republike Slovenije znaša 25 %.
Odprti
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 8. aprila 2019 do datuma
zaprtja javnega razpisa, objavljenega na spletni strani MKGP in na spletni strani
Programa razvoja podeželja.
V skladu s četrtim odstavkom 20. člena Uredbe, ki ureja žledolom, so upravičeni
stroški za gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo
sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, ki so nastali po 30. januarju 2014
do vložitve vloge in v skladu s četrtim odstavkom 20. člena Uredbe, ki ureja vetrolom,
zaradi vetroloma, ki so nastali po 13. decembru 2017 do vložitve vloge.
Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi
žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 in zaradi vetroloma med 11. in
13. decembrom 2017.
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel. 01/580-77-92, faks 01/478-92-06, e-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije
– INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

II. Predmet podpore
1. V skladu z 18. členom Uredbe, ki ureja žledolom,
in 18. členom Uredbe, ki ureja vetrolom, je podpora iz
tega javnega razpisa v okviru operacije Ureditev gozdnih
vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, namenjena
naložbam v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih
vlak, ki so potrebne za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma in zaradi vetroloma v skladu
z načrtoma sanacij.
2. Naložbe iz prejšnje točke se izvedejo v skladu
z Načrtom sanacije gozdov, poškodovanih v žledolomu
od 30. januarja do 10. februarja 2014 s spremembami
in dopolnitvami v letu 2017 z dne 26. junija 2018 in Načrtom sanacije gozdov poškodovanih v vetrolomu od 11.
do 13. decembra 2017 z dne 16. februarja 2018.
III. Upravičenec: upravičenec, ki lahko pridobi podporo po tem javnem razpisu, je določen v 19. členu
Uredbe, ki ureja žledolom, in v 19. členu Uredbe, ki
ureja vetrolom.

IV. Pogoji za pridobitev podpore
1. Pogoji za pridobitev podpore so določeni v 21.,
27. in 28. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in v 21., 27.
in 28. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
2. V skladu z 21. členom Uredbe, ki ureja žledolom,
in 21. členom Uredbe, ki ureja vetrolom, so do podpore
upravičene samo naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in
pripravo gozdnih vlak iz prve točke II. poglavja tega javnega razpisa, ki omogočajo sanacijo gozdov v območju
iz priloge 1 in priloge 2 razpisne dokumentacije, ki izhaja
iz načrtov sanacij gozdov.
V. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so določeni v 20. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in v 20. členu Uredbe, ki ureja
vetrolom.
2. V skladu s tretjim odstavkom 20. člena Uredbe, ki
ureja žledolom, in tretjim odstavkom 20. člena Uredbe,
ki ureja vetrolom, se priznajo samo tisti upravičeni stroški iz prejšnje točke, ki so določeni v katalogu stroškov
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in najvišjih priznanih vrednosti iz Pravilnika o katalogu
stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS,
št. 7/16, 38/16 in 73/17) in so razvidni iz Seznama upravičenih stroškov in najvišjih priznanih vrednosti – gozdne
vlake, potrebne za izvedbo sanacije gozdov, ki je priloga 3 razpisne dokumentacije.
VI. Merila za ocenjevanje vlog
V skladu z 22. členom Uredbe, ki ureja žledolom, in
22. členom Uredbe, ki ureja vetrolom, se vloge na tem
javnem razpisu ocenjujejo na podlagi naslednjih meril
za ocenjevanje vlog:
1. Merila za ocenjevanje vlog – Sklopa A in B
Merila
Dolžina ureditev gozdnih vlak, s katerimi se upravičenec prijavlja na ta javni razpis
Stopnja poudarjenosti funkcij gozda
Potencialna nevarnost
Skupaj

Maks. št. točk
3
3
3
9

2. Točkovnik
Maksimalno število točk
= 9 točk
1. DOLŽINA UREDITEV GOZDNIH VLAK, S KATERIMI SE UPRAVIČENEC PRIJAVLJA (maksimalno število
točk: 3)
Navodilo: Upoštevajo se dolžine ureditve gozdnih vlak, ki so razvidne iz vloge, vložene na ta javni razpis.
Posamezne dolžine se med seboj seštejejo.
3 – upravičenec je uredil več kot 200 metrov gozdnih vlak;
2 – upravičenec je uredil od 51 do vključno 200 metrov gozdnih vlak;
1 – upravičenec je uredil do vključno 50 metrov gozdnih vlak.
2. STOPNJA POUDARJENOSTI FUNKCIJ GOZDA (maksimalno število točk: 3)
Navodilo: Gozdovi opravljajo različne funkcije. Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02,
110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in
77/16; v nadaljnjem besedilu: ZG) določa ekološke, socialne in proizvodne funkcije gozda. Stopnja in vrsta funkcije
je razvidna iz prijavnega obrazca. Varovalne gozdove določa Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim
namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13 in 39/15).
3 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami
(1. stopnja, 2. stopnja) ali v varovalnem gozdu;
2 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu s poudarjenimi proizvodnimi funkcijami (1. stopnja,
2. stopnja);
1 – upravičenec je izvedel dela v gospodarskem gozdu brez poudarjenih funkcij (3. stopnja).
3. POTENCIALNA NEVARNOST (maksimalno število točk: 3)
Navodilo: Upošteva se delež iglavcev na lesno zalogo v posameznem odseku, določenem v prijavnem obrazcu.
V kolikor se v okviru ene vloge izvajajo dela v več odsekih, se upošteva povprečen delež iglavcev izračunan po
pravilu aritmetične sredine: X= x1(%) + x2(%) + x3(%)… / N (število vseh deležev).
3 – upravičenec je izvedel dela v gozdu, kjer je delež iglavcev 30 % ali več;
2 – upravičenec je izvedel dela v gozdu, kjer je delež iglavcev manjši od 30 %.

VII. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičenca so določene v 29. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in
v 29. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
VIII. Finančne določbe: finančne določbe so določene v 24. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in 24. členu
Uredbe, ki ureja vetrolom.
IX. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vloga in postopek sta določena v 23. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in v 23. členu Uredbe, ki ureja
vetrolom.
2. Vlogo sestavljajo prijavni obrazec in priloge, določene v četrtem odstavku 23. člena Uredbe, ki ureja
žledolom, in v četrtem odstavku 23. členu Uredbe, ki
ureja vetrolom.
3. Vlagatelj iz elektronskega sistema ARSKTRP
natisne prijavni obrazec z izpisom številke dokumenta
in ga skupaj z naslednjimi prilogami iz točk b), c), f), g)

in i) četrtega odstavka 23. člena Uredbe, ki ureja žledolom, in Uredbe, ki ureja vetrolom, pošlje priporočeno po
pošti na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000
Ljubljana, ali odda v vložišču ARSKTRP. Na ovojnici
vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma
vložišče ARSKTRP ter naslov javnega razpisa, na katerega se prijavlja. Vzorčna oznaka ovojnice je določena
v prilogi 4 razpisne dokumentacije.
4. Javni razpis se deli na:
– sklop A, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma in
– sklop B, ki je namenjen sanaciji gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma.
5. Za vlogo na javni razpis šteje natisnjena vloga
z izpisom številke dokumenta, skupaj z vsemi sestavni-
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mi deli vloge na javni razpis, ki jih določa 3. točka tega
poglavja.
X. Javni razpis
1. Javni razpis je določen s 25. členom Uredbe, ki
ureja žledolom, in 25. členom Uredbe, ki ureja vetrolom.
2. Zaprtje javnega razpisa objavi MKGP na spletni
strani MKGP in spletni strani Programa razvoja podeželja.
3. V skladu s sedmim odstavkom 25. člena Uredbe,
ki ureja žledolom, in sedmim odstavkom 25. člena Uredbe, ki ureja vetrolom lahko vlagatelj na posamezni sklop
tega javnega razpisa vloži le eno vlogo.
XI. Obravnava vlog
1. Postopek obravnave vlog je določen v 26. členu
Uredbe, ki ureja žledolom, in v 26. členu Uredbe, ki
ureja vetrolom.
2. Če imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih
vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis enako število prejetih točk, se v skladu z osmim odstavkom
26. člena Uredbe, ki ureja žledolom, in osmim odstavkom 26. člena Uredbe, ki ureja vetrolom, vloge na javni
razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor
vlog, in sicer:
– potencialna nevarnost: 40 odstotkov;
– stopnja poudarjenosti funkcij gozda: 30 odstotkov;
– dolžina ureditev gozdnih vlak, s katerimi se upravičenec prijavlja: 30 odstotkov.
3. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra
2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne
kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS)
št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No.
814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi
uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU)
št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom
na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve
trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko
verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom
(UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15), se vloga na
javni razpis zavrne, če se ugotovi, da je vlagatelj umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev
podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji
te operacije.
XII. Objava podatkov o upravičencih: objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, je določena
v 30. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in 30. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.
XIII. Varstvo osebnih podatkov: v skladu s 13. in
14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
(Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne
4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene
na spletni strani ARSKTRP.
XIV. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Izvedba kontrol se izvaja v skladu z 32. členom
Uredbe, ki ureja žledolom, in 32. členom Uredbe, ki
ureja vetrolom.
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2. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira
v skladu z 31. členom Uredbe, ki ureja žledolom, in 31. členom Uredbe, ki ureja vetrolom. Podrobnejša opredelitev
kršitev in sankcij je opredeljena v Katalogu kršitev in sankcij iz priloge 10 Uredbe, ki ureja žledolom, in v Katalogu
kršitev in sankcij iz priloge 10 Uredbe, ki ureja vetrolom.
3. Določba prejšnje točke se ne uporablja v primeru višje sile in izjemnih okoliščin iz 33. člena Uredbe, ki
ureja žledolom, in 33. člena Uredbe, ki ureja vetrolom.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Št. 094-2/2019/8

Ob-1589/19

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti objavlja na podlagi 75. 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) in 4. člena Pravilnika o nagradah in
priznanjih na področju socialnega varstva (Uradni list
RS, št. 74/99, 82/06, 30/11 in 53/12)
razpis
za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju
socialnega varstva v letu 2019
1. Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno
kot posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za
delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo
prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji
uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu
dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob
upoštevanju različnosti.
2. Vrsta nagrad in priznanj, ki se lahko podeli:
– nagrada za življenjsko delo,
– nagrada za izstopajoče kvalitetno in strokovno
delo v zadnjih petih letih,
– priznanje za dosežke na posameznih področjih
dela,
– skupinska nagrada za zaposlene oziroma člane
pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju
socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel
v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je
dobro prepoznavna v lokalnem okolju.
3. Kdo je lahko predlagan za posamezno nagrado
ali priznanje
Za nagrado za življenjsko delo lahko kandidirajo
strokovni delavci, strokovni sodelavci, volonterji, laični
delavci in ostali delavci, ki delujejo na področju socialnega varstva najmanj 20 let.
Za nagrado za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih, priznanje za dosežke na
posameznih področjih dela v zadnjih dveh letih, lahko
kandidira posameznik ali skupina strokovnih ali laičnih
delavcev, ki delujejo na področju socialnega varstva.
Denarna nagrada, predvidena za posamezno nagrado
ali priznanje, se v primerih, ko je podeljena skupini, deli
med vse nagrajence oziroma dobitnike priznanja.
Kandidati morajo izpolnjevati merila in pogoje za
podelitev nagrade, ki so podrobneje opredeljeni in objavljeni v Pravilniku o nagradah in priznanjih za delo na
področju socialnega varstva.
4. Predloge kandidatov za nagrade in priznanja
lahko vložijo:
– socialno varstveni zavodi ali skupnosti zavodov,
– nevladne organizacije, zasebniki in drugi izvajalci
na področju socialnega varstva,
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– Socialna zbornica Slovenije,
– Fakulteta za socialno delo,
– mednarodne organizacije in mednarodna interesna združenja, ki delujejo na področju socialnega
varstva,
– drugi posamezniki,
– druge domače in tuje pravne osebe.
5. Dokumentacija, ki jo je treba priložiti k predlogu
Predlog za podelitev nagrade ali priznanja mora
vsebovati:
– osnovni obrazec in obrazec za posamezno nagrado oziroma priznanje, izpolnjena v skladu s posameznimi elementi meril za dodelitev nagrade ali priznanja iz
8. člena Pravilnika o nagradah in priznanjih na področju
socialnega varstva in zahtevane priloge. Obrazci so
objavljeni na spletni strani Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti pod rubriko Javna
naročila/javni razpisi.
– utemeljitev predloga, ki naj vsebuje kratek življenjepis in podrobno opisano delo kandidata/kandidatke
ali predlagane skupine. K utemeljitvi predloga so lahko
priložena mnenja organov, posameznikov ali organizacij, ki predlog podpirajo.
Predlog je treba poslati s priporočeno pošiljko na
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, s pripisom na ovojnici »Razpis za nagrade in priznanja za
delo na področju socialnega varstva v letu 2019«, najkasneje do 30. 4. 2019. Šteje se, da je prijava prispela
pravočasno, če je oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.
Nagrade in priznanja, kot posebno obliko družbenega priznanja za izjemne uspehe za delo na področju
socialnega varstva, bo v imenu Republike Slovenije podelila ministrica, pristojna za socialne zadeve.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani
v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
Št. 6712-1/2019/1

Ob-1591/19

Na podlagi 17. in 19. člena Zakona o športu (Uradni
list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju: Zakon), v skladu z Letnim programom športa v Republiki
Sloveniji za leto 2019, ki ga je sprejel minister, pristojen
za šport, objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport
javni razpis
za izbor izvajalcev letnega programa športa
na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2019
1. Naziv in sedež izvajalca razpisa: Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16,
1000 Ljubljana.
2. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izvajalci
letnega programa športa navedeni v 6. členu Zakona in
izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega program športa na državni ravni
(Uradni list RS, št. 11/18).
3. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine
ter strokovne in razvojne naloge v športu:
A. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
– Oddelki z dodatno športno ponudbo v osnovnih
šolah
B. Obštudijske športne dejavnosti:
– Celoletni športni programi obštudijskih športnih
dejavnosti

– Športne prireditve študentov na univerzitetni in
nacionalni ravni
– Tekmovanja organizirana pod okriljem FISU
C. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
– Priprave in nastopi državnih reprezentanc otrok
in mladine
D. Vrhunski šport:
– Priprave in nastopi državnih reprezentanc na
mednarodnih več panožnih športnih tekmovanjih
– Priprave in nastopi državnih članskih reprezentanc
– Sklad za vrhunske športnike
E. Šport invalidov:
– Državna prvenstva na področju športa invalidov
– Pilotski programi povezovanja športnih, invalidskih ter dobrodelnih organizacij
F. Športna rekreacija:
– Celoletni športno rekreacijski programi, ki imajo
visoko pozitiven zdravstveni učinek
G. Šport starejših:
– Športno družabne medgeneracijske prireditve, ki
imajo visoko pozitiven zdravstveni učinek in so namenjene pretežno starejšim
H. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom:
– Športni oddelki v srednjih šolah
– Štipendije za nadarjene in vrhunske športnike
– Spremljanje pripravljenosti športnikov
– Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov
I. Delovanje športnih organizacij:
– Delovanje olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez
– Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez
– Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju
športne rekreacije
– Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju
prostočasne športne vzgoje otrok in mladine
– Delovanje nacionalnih športnih zvez na področju
obštudijske športne dejavnosti
– Delovanje zamejskih športnih zvez
J. Mednarodna dejavnost v športu
– Članarine evropskim in svetovnim športnim zvezam
K. Športne prireditve:
– Prireditev »Športnik leta v Republiki Sloveniji«
L. Javno obveščanje v športu:
– Javno obveščanje v športu o športni vzgoji otrok
in mladine ter športni rekreaciji
M. Športno obnašanje:
– Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega
obnašanja
– Delovanje ambasadorja za šport, strpnost in
»fairplay«
N. Preprečevanje dopinga v športu
4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci
letnega programa športa na državni ravni v letu 2019, so
za razpisane vsebine določeni v Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega program športa na državni ravni.
5. Okvirna višina sredstev, ki bo zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport za leto 2019 in bo na razpolago za sofinanciranje navedenih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog v športu, je 10.841.187 EUR, in sicer: iz
PP 561910 Šport otrok in mladine ter športna rekreacija 3.694.920 EUR, iz PP 710010 Program vrhunskega športa 6.009.199 EUR in iz PP 715910 Strokovne
in razvojne naloge v športu 1.137.068 EUR; ukrepa
3311-11-0023 in 3311-11-0024.
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6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2019.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge:
vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat
za šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 29. marca 2019. Šteje se, da je vloga prispela
pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za
oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do 10. ure
oddana v vložišču Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Vloga
mora biti predložena v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora
biti na sprednji strani označena z napisom »Ne odpiraj – vloga LPŠ 2019 (6712-1/2019)«. Na hrbtni strani
ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga
mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo
in prilogami v ovojnici, označeni na zgoraj predpisani
način. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz
nadaljnjega postopka.
8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 1. aprila 2019. Zaradi velikega števila predvidenih vlog odpiranje vlog ne bo javno.
9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog.
10. Vse informacije, razpisna dokumentacija in
navodilo, kako izpolniti in oddati obrazce preko spletne aplikacije, so na voljo na spletnem naslovu www.
mizs.gov.si. Za pomoč pri vnosu podatkov v spletno aplikacijo se vlagatelji lahko obrnejo na mag. Saša Grujića
(01/434-23-95). Za dodatne informacije lahko vlagatelji
pokličejo Ksenijo Cesar (01/400-53-53). Vlagatelji izpolnijo razpisne obrazce preko spletne aplikacije. Izpolnjene razpisne obrazce vlagatelji natisnejo. Natisnjene
obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba vlagatelja. Podpisane in ožigosane obrazce vlagatelji pošljejo
ali dostavijo v skladu s 7. točko razpisa.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Št. 5440-2/2019/2

Ob-1645/19

Na podlagi:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu,
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (v nadaljnjem
besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013),
– Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 1081/2006,
– Partnerskega
sporazuma
med
Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020
št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. oktobra 2014,
– Operativnega programa za izvajanje Evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, z vsemi spremembami,
– Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 24/05 – UPB, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12,
21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17),
– Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05
– uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07
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– ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12,
47/13, 12/14, 90/14 in 51/16),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS,
št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2019
(DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
(Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr.,
15/17, 69/17 in 67/18) in
– Odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v vlogi
organa upravljanja št. 10-1/3/MK/0 z dne 29. 3. 2018
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za štipendije za specializirane poklice
v kulturi 2019/2020 (oznaka javnega razpisa:
JPR-ESS-ŠTIP2019-USP)
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma izvajalca javnega razpisa za izbor operacij (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki izvede vse postopke,
potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija,
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa
za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne naložbe: 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne
skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem
okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc
delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja,
vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh
izobraževalnega sistema.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje štipendij za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi (oznaka javnega razpisa:
JPR-ESS-ŠTIP2019-USP) s pričetkom sofinanciranja
v časovnem obdobju med 1. 6. 2018 in 30. 6. 2020.
Sredstva bodo namenjena za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini (v nadaljnjem besedilu: štipendija za usposabljanje) za pridobitev dodatnih
znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev
v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. 6. 2018 in 30. 6. 2020, za katerega izobraževalna institucija izda potrdilo o zaključenem programu.
Pomen izrazov:
– usposabljanje ali izobraževanje je nadgradnja
znanj in usposobljenosti s področja delovanja prijavitelja, za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje poklicev v kulturi, ki lahko traja od 3 do 12 mesecev
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in na katerem ob zaključku prijavitelj prejme potrdilo
o opravljenem usposabljanju ali izobraževanju;
– poklici v kulturi so poklici s področij glasbene,
intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti ter
filma, kulturne dediščine, knjige, knjižničarstva in kulturnega managementa;
– vzhodna regija in zahodna regija: podrobnejša
opredelitev po NUTS 3 na spletni strani ministrstva:
http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_
za_izvajanje_kohezijske_politike/programsko_obdobje_2014_2020/;
– usposabljanje ali izobraževanje v tujini je usposabljanje ali izobraževanje v katerikoli državi članici
Evropske unije, razen Republiki Sloveniji.
Štipendija za usposabljanje:
– štipendija se podeli za usposabljanje ali izobraževanje, ki poteka oziroma je potekalo v časovnem obdobju med 1. 6. 2018 in 30. 6. 2020;
– prijavitelj lahko pridobi štipendijo za najmanj 3 in
največ 12 mesecev glede na trajanje programa usposabljanja ali izobraževanja;
– institucija usposabljanja ali izobraževanja mora
prijavitelju izdati potrdilo o zaključenem programu.
Namen javnega razpisa je dvig poklicnih kompetenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje
v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje. V okviru javnega razpisa se zagotavlja pridobivanje znanja, kompetenc in spretnosti, ki
bodo vključenim v formalno in neformalno izobraževanje zagotavljale uspešno vključevanje na trg dela in
v družbo ter pri ohranjanju poklicne kariere. Z ukrepi
na tem področju se zapolnjujejo vrzeli obstoječega
izobraževalnega sistema, in sicer z usposabljanji za
specifične umetniške poklice ter druge poklice v kulturi.
Pridobivanje kompetenc skozi usposabljanja pomeni
tudi zagotavljanje pogojev za večjo kulturno ustvarjalnost, ki je ena izmed elementov uspešnejšega prodora
na trg dela.
Javni razpis bo zasledoval cilje, ki:
– spodbujajo k dodatnemu izobraževanju na področju kulture,
– zagotavljajo večjo dostopnost različnih oblik izobraževanja ter
– dvigujejo specifična znanja in usposobljenosti.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– na javni razpis je podal le eno vlogo (za eno štipendijo za eno usposabljanje ali izobraževanje v tujini);
– ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
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– ni starejši od vključno 29 let (upošteva se letnica
rojstva 1990);
– izobraževalni obisk v tujini ne temelji na katerem
izmed evropskih programov mobilnosti;
– v času štipendiranja ne bo upravičen do katere
izmed štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje v Republiki Sloveniji, ali do štipendije oziroma drugih prejemkov za študij oziroma usposabljanje ali izobraževanje iz
državnega ali občinskih proračunov Republike Slovenije
ali evropskih sredstev;
– v primeru, da je bil pogodbena stranka ministrstva, mora imeti izpolnjene vse zapadle pogodbene
obveznosti iz preteklih pogodb (v primeru pogodbe o štipendiranju mora imeti zaključen študij, za katerega je
prejemal štipendijo, kar dokazuje z ustreznim dokazilom);
– v času izobraževanja ali usposabljanja bo prebival v državi, v kateri se izvaja izobraževanje ali usposabljanje;
– ni izobraževanje ali usposabljanje na daljavo oziroma on-line izobraževanje;
– usposabljanje ali izobraževanje v tujini poteka
oziroma je potekalo v časovnem obdobju med 1. 6.
2018 in 30. 6. 2020 (dokazuje se z dokazilom o trajanju
usposabljanja ali izobraževanja iz katerega je jasno razvidno v katerem časovnem obdobju je usposabljanja ali
izobraževanja potekalo);
– usposabljanje ali izobraževanje v tujini ni v okviru izobraževalne ustanove, na kateri je prijavitelj morebiti vpisan in bi mu bilo priznano oziroma ovrednoteno
kot del študijskega programa, ki ga opravlja na tej
ustanovi;
– ne gre za javno veljaven študijski program, akreditiran v matični državi, kjer se program izvaja (neformalno izobraževanje);
– izobraževalna institucija izda udeležencem ob zaključku usposabljanja ali izobraževanja potrdilo o zaključenem programu (dokazuje se z opisom predvidenega
poteka usposabljanja ali izobraževanja).
4. Način ocenjevanja
Komisija bo pri posameznem merilu za ocenjevanje
vlogo ocenila v okviru naslednje ocenjevalne lestvice
(razen kjer je to v merilih drugače določeno):
Kvaliteta podeljevanja točk
neustrezno
pomanjkljivo
delno ustrezno
ustrezno

Prejete točke
0
1
2–3
4–5

5. Merila za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje)
Največje možno
št. točk

MERILA ZA ŠTIPENDIJO ZA USPOSABLJANJE
REFERENCE PRIJAVITELJA
Ustreznost priporočil (najmanj 2 priporočili področnih strokovnjakov)
Avtorska dela, nagrade ali priznanja na mednarodni ali državni ravni (s samostojnim ali
skupinskim prispevkom), uvrstitve, dosežki, strokovna praksa
Kakovost in uspešnost prijaviteljevega dosedanjega delovanja na področju, za katerega
se prijavlja ter medijski odzivi, omembe, odmevnost, prepoznavnost v strokovni javnosti
oziroma strokovna praksa
VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV (1. življenjepis, 2. motivacijsko pismo,
3. povezava med programom usposabljanja in področjem delovanja oziroma izobrazbo
prijavitelja)

do 5
do 5

15

do 5
15
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Največje možno
št. točk

MERILA ZA ŠTIPENDIJO ZA USPOSABLJANJE
PODROČJE USPOSABLJANJA
kritika na vseh področjih kulture, digitalna postprodukcija slike, oblikovanje zvoka,
oblikovanje luči, scenaristika, igranje v muzikalih, kulturni management, organizator
literarnih festivalov, literarni agent, književni urednik, trženje in promocija v založništvu,
vrednotenje umetnin, interpretacija kulturne dediščine, vrednotenje in upravljanje kulturne
dediščine
ostala področja
KONČANA STOPNJA IZOBRAZBE PRIJAVITELJA
do V. stopnje
VI. in VII. stopnja
VIII. stopnja
SKUPAJ

6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za
javni razpis znaša 87.850,00 EUR.
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za
javni razpis za proračunsko leto 2019 znaša največ do:
– za vzhodno kohezijsko regijo:
– 15.344,00 EUR s PP 160212 – Štipendije za
specializirane poklice v kulturi-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 3.836,00 EUR s PP 160213 – Štipendije za
specializirane poklice v kulturi-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo:
– 4.767,00 EUR s PP 160214 – Štipendije za
specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 903,00 EUR s PP 160215 – Štipendije za specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-slovenska udeležba
(20,00 %).
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za
javni razpis za proračunsko leto 2020 znaša največ do:
– za vzhodno kohezijsko regijo:
– 34.776,00 EUR s PP 160212 – Štipendije za
specializirane poklice v kulturi-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 8.694,00 EUR s PP 160213 – Štipendije za
specializirane poklice v kulturi-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo:
– 15.624,00 EUR s PP 160214 – Štipendije za
specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-EU (80,00 %) in
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– 3.906,00 EUR s PP 160215 – Štipendije za
specializirane poklice v kulturi-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih
sredstev Evropske unije za kohezijsko politiko in na
postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je 80:20.
Delež prispevka Evropske unije v celotnih upravičenih javnih izdatkih je 80 %.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih,
izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike
sofinanciranja. V primeru, da se izbrani prijavitelj ne
strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa
od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na
proračunske zmogljivosti ministrstva.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca
črpanja sredstev): ministrstvo bo sofinanciralo štipendije
v obdobju od 1. 6. 2018 do 30. 6. 2020.
8. Način financiranja
S predmetnim javnim razpisom se financira:
– višina posamezne štipendije je 350,00 EUR
za vsak polni mesec usposabljanja ali izobraževanja
(pavšal za življenjske stroške), ki se izplača v enkratnem
znesku po predložitvi izpolnjenega obrazca Zahtevek za
izplačilo štipendije in dokazila o opravljenem usposabljanju ali izobraževanju.

Dokazila, ki morajo biti predložena pred začetkom financiranja:
Vrsta stroška
Podrobnejša opredelitev
Standardni strošek na enoto Štipendija za usposabljanje

Specifikacija dokazil
dokazilo o prijavi na usposabljanje ali izobraževanje

Dokazila, ki jih mora štipendist predložiti ob zaključku usposabljanja:
Vrsta stroška
Podrobnejša opredelitev
Standardni strošek na enoto Štipendija za usposabljanje

Specifikacija dokazil
dokazilo o zaključku usposabljanja ali izobraževanja

Z izbranimi prijavitelji na javni razpis bodo sklenjene
pogodbe o štipendiranju. Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o štipendiranju dogovorila obseg
in dinamiko štipendiranja na osnovi vloge, podane na
javni razpis.

9. Vsebina in priprava prijave na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2019/2020,
– Prijavni obrazec JPR-ESS-ŠTIP2019-USP,
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– vzorec pogodbe o štipendiranju,
– obrazec Zahtevek za izplačilo štipendije.
Vloga se šteje kot popolna, če vsebuje naslednje
popolno izpolnjene, lastnoročno podpisane obrazce ter
dokazila v tiskani in elektronski obliki:
A) Prijavni obrazec JPR-ESS-ŠTIP2019-USP.
B) dokazilo o zadnji doseženi stopnji izobrazbe.
C) dokazilo o prijavi na usposabljanje ali izobraževanje.
Č) dokazilo o trajanju usposabljanja ali izobraževanja iz katerega je jasno razvidno časovno obdobje
poteka usposabljanja ali izobraževanja.
D) opis predvidenega poteka usposabljanja ali izobraževanja s temeljnimi moduli, predavatelji, doseženimi
cilji itd.
E) mnenji vsaj 2 referenčnih strokovnjakov, ki nista
starejši od 6 mesecev od datuma zaključka razpisa z lastnoročnim podpisom strokovnjakov.
F) potrdilo o stalnem prebivališču v Republiki Sloveniji (npr. kopija osebnega dokumenta).
Priloge in dokazila je potrebno označiti z ustrezno
veliko tiskano črko. Dokumentom v tujem jeziku je potrebno priložiti prevod v slovenski jezik.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati.
Vse obrazce in dokazila je obvezno predložiti tudi
na elektronskem nosilcu podatkov (CD ROM, DVD ROM
ali USB podatkovni ključ) v Wordovi oziroma Excelovi
obliki ali kot skeniran dokument (v primeru raznih dokazil). Tiskana verzija posredovanih obrazcev se mora ujemati z elektronsko verzijo. V primeru razlik med tiskano
in elektronsko verzijo velja tiskana verzija.
10. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji
Ministrstvo, ki izvaja operacijo, mora hraniti vso dokumentacijo v zvezi z njo v skladu z veljavnimi predpisi
(Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) in Uredba
(EU) št. 1303/2013) še deset let po zaključku operacije,
za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj.
Vlogi priložena dokumentacija se ne vrača.
11. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. 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 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US,
102/15 in 7/18; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso
javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma
dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša
na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se
nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti,
zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti
kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi
in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko
domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje
poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem
iz 6. člena ZDIJZ.
12. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev
sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 15. 4.
2019. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zaprti ovoj-
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nici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj« – prijava na javni razpis »Javni razpis za štipendije
za specializirane poklice v kulturi 2019/2020«, prispeti
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana.
Vloga se bo štela za pravočasno, če je bila predložena osebno ali prispela po pošti v glavno pisarno na
naslov Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana, do v objavi navedenega dne ter če je bila do roka
oddana na pošti kot priporočena poštna pošiljka.
13. 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 kulturo
ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu:
komisija).
Odpiranje prispelih vlog bo dne 22. 4. 2019 ob
10. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana (III. nadstropje, sejna soba 329) in bo
javno.
Komisija bo v roku 8 dni od dokončanja 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 vsebino vloge (program usposabljanja) 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.
Prepozne in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne
bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo
s sklepom zavržene.
Vloge se bodo ocenjevale za vsako vrsto štipendije
posebej.
Merila za ocenjevanje so ovrednotena s točkami,
pri posameznem merilu je navedeno najvišje možno
število točk. Skupno najvišje možno število doseženih
točk je 50 točk, pri čemer je lahko izbran prijavitelj, ki bo
dosegel najmanj 26 točk. Izbrani bodo prijavitelji z višjim
številom točk.
V okviru sredstev se izmed prijaviteljev, ki so dosegli najvišje število točk, izbere štipendiste tako, da
je delitev podeljenih sredstev 69 % vzhodna regija in
31 % zahodna regija. Merilo je kraj stalnega prebivališča
štipendista ob oddaji vloge na javni razpis. V primeru,
da bosta dve ali več vlog dosegli enako število točk,
se dodelijo sredstva prijavitelju iz vzhodne regije. Če
sta oba prijavitelja iz vzhodne regije, se o izboru odloči
z žrebom, ki ga opravi komisija.
Slovenija se deli na dve kohezijski regiji skladno
s Standardno klasifikacijo teritorialnih enot (SKTE oziroma angleška kratica NUTS), podrobnosti lahko najdete na: http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_izvajanje_kohezijske_politike/programsko_obdobje_2014_2020/
Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in popolne vloge upravičenih prijaviteljev. Vse popolne vloge
bosta ločeno ocenila dva člana komisije, ocena se bo
oblikovala na podlagi povprečja obeh ocen. V kolikor
bo razlika med ocenama večja od vključno 10 točk, bo
vlogo ocenil še tretji član komisije, končna ocena pa se
bo oblikovala na podlagi povprečja vseh treh ocen.
Komisija bo v okviru razpisanih sredstev, na osnovi
rezultatov ocenjevanja, oblikovala predlog liste prijaviteljev za sofinanciranje. Minister bo na podlagi predloga komisije odločil o izboru prijaviteljev s posamičnimi
sklepi.
Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe
oziroma od že sklenjene pogodbe, se ponudi štipendija
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najvišje ocenjenemu prijavitelju oziroma naslednjemu na
rezervni listi iste regije, na kateri je bil izbran prijavitelj, ki
je odstopil. V primeru, da bosta dve ali več prijav dosegli enako število točk se dodelijo sredstva prijavitelju iz
vzhodne regije. Če sta oba prijavitelja iz vzhodne regije,
se o izboru odloči z žrebom, ki ga opravi komisija.
Na rezervno listo se lahko uvrstijo prijavitelji, ki dosežejo vsaj 26 točk, in zaradi omejitve finančnih sredstev niso bili izbrani v sofinanciranje.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis
kadarkoli, do izdaje sklepov o (ne)izboru, prekliče.
14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe obveščeni o izidu javnega razpisa
najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
V primeru sklepa o izbiri bo izbrani prijavitelj prejel pisni
poziv, da pristopi k podpisu pogodbe. Če se prejemnik
v roku 8 dni od prejema sklepa ne odzove na poziv se
šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Sredstva se lahko dodelijo naslednjemu prijavitelju, ki ima na
osnovi ocene prvi možnost prejeti sredstva.
Zoper sklep ministrstva je dopusten upravni spor.
Tožba se vloži na Upravno sodišče Republike Slovenije,
Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, in sicer v 30 dneh od vročitve sklepa, pisno neposredno pri navedenem sodišču
ali priporočeno po pošti. Tožbi v dveh izvodih je potrebno
priložiti sklep v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper
katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe
sofinanciranja projekta z izbranimi prijavitelji.
15. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva,
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno
v glavni pisarni Ministrstva za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 12. uro,
v sredo tudi med 14. in 16. uro. Za dodatne informacije
lahko pokličete 01/369-59-87 ali pišete na elektronski
naslov tea.mohorcic@gov.si.
16. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
Ministrstvo lahko zahteva povračilo vseh oziroma
relativnega deleža izplačanih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do
dneva vračila, in prekinitev pogodbe skladno z določili
pogodbe.
Prijavitelj bo moral v primeru ugotovitve nepravilnosti vrniti zahtevana sredstva v roku 8 dni od vročitve
zahtevka za vračilo sredstev.
17. Razno: v tem javnem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski
in moški spol.
Ministrstvo za kulturo
Ob-1647/19
Ministrstvo za zdravje RS, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter v skladu z Zakonom
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08,
36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18
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– ZJF-H in 83/18), Zakonom o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in
13/18) in Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti
občin (Uradni list RS, št. 76/17) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje investicij na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji
za leto 2019
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
2. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa: do 1.950.000,00 EUR.
3. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje občinskih investicijskih projektov, namenjenih za področje
primarne zdravstvene dejavnosti, katerih predmet je
nakup nujnega reševalnega vozila tipa B (v nadaljevanju
– NRV-B), v letu 2019, pri čemer morajo biti dodeljena
sredstva porabljena v letu 2019.
Na javni razpis se lahko prijavi občina/mestna občina, ustanoviteljica javnega zdravstvenega zavoda,
zdravstvenega doma (v nadaljnjem besedilu: zdravstveni dom). V primeru, da je ustanoviteljic zdravstvenega
doma več občin, je lahko prijavitelj le ena izmed občin
ustanoviteljic, na podlagi izdanega pooblastila ostalih
občin ustanoviteljic.
Prijavitelj lahko prijavi investicijski projekt za eno
vozilo.
Znesek sofinanciranja posameznega projekta
(v EUR brez DDV) bo določen na podlagi števila prejetih
popolnih prijav in ob upoštevanju koeficienta razvitosti
občin za leti 2018 in 2019.
Ministrstvo bo sofinanciralo nakup osnovnega vozila in predelavo v NRV-B z ustrezno signalizacijo, vgradno opremo (vključno z izvlečno mizo z nosili s podvozjem) in instalacijami ter pridobitev homologacije. Znesek sofinanciranja bo določen glede na nabavno ceno
osnovnega vozila s predelavo brez DDV. DDV plača
prijavitelj, kateremu bo odobreno sofinanciranje.
Informacijska, telekomunikacijska ter prenosna medicinska oprema niso predmet sofinanciranja oziroma
mora sredstva za ta del zagotoviti prijavitelj.
4. Pogoji za pridobitev sredstev:
– prijavitelj je na dan objave razpisa ustanovitelj ali
soustanovitelj javnega zdravstvenega zavoda, za katerega se načrtuje nakup NRV-B,
– zdravstveni dom, za katerega prijavitelj oddaja
prijavo, je vključen v mrežo izvajalcev NMP skladno
s Prilogo 1 Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči
(Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.),
– skladnost projekta s predmetom in določili tega
javnega razpisa. Projekt mora imeti v naprej določeno
trajanje ter določen začetek in konec izvedbe,
– v primeru odobritve sofinanciranja mora prijavitelj predmetno investicijo pred podpisom pogodbe uvrstiti v svoj Načrt razvojnih programov iz katerega bo razvidno, da ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje
finančne konstrukcije,
– pripravljen in s sklepom potrjen dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljnjem besedilu:
DIIP), izdelan na podlagi Uredbe o enotni metodologiji
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ, Uradni list RS, št. 60/06, 54/10,
27/16),
– predlog projekta upošteva aktivnosti v časovnem
in finančnem okviru, določenim s tem javnim razpisom
in razpisno dokumentacijo.
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5. Merila za ocenjevanje prijav:
MERILO
1. USTREZNOST PROJEKTA
Ocenjuje se preglednost in celovitost opisa
vsebine projekta, jasnost, preglednost in
natančnost opredelitve namenov in ciljev
projekta ter njihova relevantnost za doseganje
namenov in ciljev razpisa

Ocenjuje se preglednost in jasnost načrtovanih
aktivnosti. Ocenjuje se, ali so načrtovane
aktivnosti opredeljene in utemeljene ali
je predviden njihov obseg.
Ocenjuje se, ali je terminski načrt izvedbe
projekta pregleden in ustrezen glede na
načrt projekta. Ocenjuje se, ali bo načrtovane
aktivnosti mogoče izvesti v času trajanja
projekta.

Ocenjuje se, ali je finančna konstrukcija
podrobno utemeljena, razčlenjena in jasna.
Ocenjuje se ali predlagani upravičeni stroški
ustrezni in v skladu s predvidenimi aktivnostmi
projekta.
SKUPNO ŠTEVILO TOČK

OPIS MERILA

– popolna preglednost, celovitost in skladnost
vsebine projekta glede na predvidene aktivnosti in
z zastavljenimi nameni in cilji projekta. Navedene
aktivnosti so potrebne za dosego namenov in ciljev
projekta.
– delno ustrezna preglednost, celovitost in skladnost
vsebine projekta glede na predvidene aktivnosti.
Navedene aktivnosti so potrebne za dosego namenov
in ciljev projekta.
– nepreglednost, necelovitost in neskladnost vsebine
projekta glede na predvidene aktivnosti. Navedene
aktivnosti so delno potrebne, nepotrebne za dosego
namenov in ciljev projekta.
– popolna preglednost načrtovanih aktivnosti projekta,
njihova ustrezna utemeljitev,
– delna preglednost načrtovanih aktivnosti projekta in
delna ustreznost utemeljitve,
– nepreglednost načrtovanih aktivnosti projekta.
– terminski načrt izvedbe projekta je pregleden
in ustrezen glede na načrt projekta, načrtovanje
aktivnosti so realno izvedljive v času trajanja projekta,
– terminski načrt izvedbe projekta je delno pregleden
in ustrezen glede na načrt projekta, načrtovane
aktivnosti so delno realno izvedljive v času trajanja
projekta,
– terminski načrt izvedbe projekta je nepregleden
in ni ustrezen glede na načrt projekta, načrtovane
aktivnosti so delno ali niso realno izvedljive v času
trajanja projekta.
– finančna konstrukcija je jasna, razčlenjena in
utemeljena,
– deloma jasna, razčlenjena in utemeljena,
– nejasna, nerazčlenjena in deloma oziroma
neutemeljena.

Do sofinanciranja bodo upravičene prijaviteljice, ki
bodo dosegle najmanj 20 točk.
6. Dokumentacija prijave:
Prijavitelji oddajo prijavo za pridobitev sredstev
na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti
opremljeni z datumom, podpisani in žigosani.
Prijava na razpis mora vsebovati tudi:
– DIIP,
– Sklep o potrditvi DIIP.
7. Rok za oddajo prijav je do 3. 4. 2019.
Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj s prilogami v enem izvodu v elektronski obliki na naslov: gp.mz@gov.si, s sklicem na številko:
4110-3/2019 in v enem izvodu v papirni obliki na naslov Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, pri čemer je za identičnost obrazcev odgovoren
prijavitelj.
8. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo 3. 4.
2019 in ne bo javno.
9. Rok o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja prispelih prijav.
10. Razpisna dokumentacija je objavljena na
spletnem naslovu MZ: http://www.mz.gov.si/si/pogo-
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ste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_
podrocja_zdravja/.
Vprašanja v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo se lahko posredujejo na naslov:
gp.mz@gov.si, s sklicem na številko 4110-3/2019,
do vključno 27. 3. 2019, do 16. ure. Odgovori bodo
objavljeni najkasneje do 29. 3. 2019, na spletni strani:
http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/.
Ministrstvo za zdravje
Št. 430-424/2018/21(15131-20)

Ob-1592/19

Ministrstvo za notranje zadeve je 4. 1. 2019 v Uradnem listu RS, št. 1/19 objavilo Javni razpis za izvedbo projekta »Izdelava brošur in video materiala za informiranje prosilcev za mednarodno zaščito«,
št. 430-424/2018, ki se financira iz sredstev Sklada za
azil, migracije in vključevanje in sredstev proračuna Republike Slovenije – slovenske udeležbe.
Obveščamo vas, da je skladno s točko 12 Navodil
prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentacije predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni
razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.
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mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Javni
razpisi“, naročnik objavil dokument “Dodatna pojasnila
v zvezi s pripravo vloge ter spremembe razpisne dokumentacije, z dne 8. 3. 2019“.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-1593/19
Javni razpis
P1 plus 2019 – Garancije sklada za bančne kredite
s subvencijo obrestne mere
1. Izvajalec
Izvajalec javnega razpisa P1 plus 2019:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad
Sedež: 2000 Maribor, Ulica kneza Koclja 22.
2. Pravna podlaga za izvedbo produkta
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad)
objavlja javni razpis na podlagi:
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo
(ZPOP, Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15,
27/17 in 13/18),
– Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08
in spremembe),
– Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19),
– Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega
podjetniškega sklada za leto 2019 (sklep Vlade RS,
št. 47602-1/2019/3 z dne 15. 1. 2019),
– Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada 14. 12. 2017 veljavni z dne 19. 4. 2018,
– Posebnih pogojev za garancije sklada za bančne
kredite s subvencijo obrestne mere – P1 plus,
– Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list
RS, št. 5/17),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– UPB4 in spremembe),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive
z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list Evropske unije L187/1, 26. 6. 2014 in
spremembe),
– Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni
list Evropske unije L 352/1, 24. 12. 2013) in priglašene
sheme de minimis pomoči pri Ministrstvu za finance,
– Mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de
minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I) z dne
9. 5. 2016,
– Programa izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020
(št. 3030-4/2015/8 z dne 22. 4. 2015) s spremembami,
– COSME-LGF-Counter Agreement med Evropskim investicijskim skladom (EIF) in Javnim skladom
Republike Slovenije za podjetništvo z dne 5. 11. 2015,
– Uredbe (ES) št. 45/2001 evropskega parlamenta
in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in
organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov
(Uradni list EU, L 008, 12. 1. 2001),
– Uredbe komisije (ES, EURATOM) št. 1302/2008
z dne 17. december 2008 o centralni podatkovni zbirki
o izključitvah (Uradni list Evropske unije L 344/12),
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– Dolgoročnega načrta ponovne uporabe sredstev
Programa instrumentov finančnega inženiringa (PIFI) od
leta 2017 naprej,
– Produkt P1 plus 2019 v obliki Javnega razpisa, se
izvaja na podlagi soglasja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 302-77/2018-15 z dne 5. 3. 2019.
3. Predmet produkta – Garancije Sklada za bančne
kredite s subvencijo obrestne mere
Predmet produkta so garancije Sklada za bančne
kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje
Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami:
Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank
d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka
d.d., Abanka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova
kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka
d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica
Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.
Namen in cilji produkta
Produkt P1 plus 2019 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega
kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom. Podjetjem je tako omogočeno konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev
dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev,
povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških
rešitev v podjetju.
Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri,
ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri
vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano
možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo
zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali
za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov
investicijski ciklus.
4. Višina garancijskega in subvencijskega potenciala
Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 72.000.000 EUR. Od tega je predvidoma:
– 54.000.000 EUR namenjeno izdajanju garancij
za MSP 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do
vključno datuma vložitve vloge);
– 18.000.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za
MLADE MSP (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let
do vključno datuma vložitve vloge).
Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za
subvencioniranje obrestne mere je 7.200.000 EUR. Od
tega je predvidoma:
– 5.400.000 EUR sredstev za subvencionirane
obrestne mere namenjeno za MSP 5+ (podjetja, ki so
registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve
vloge),
– 1.800.000 EUR sredstev za subvencionirane
obrestne mere pa je namenjeno za MLADE MSP (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma
vložitve vloge).
Tako za izdajanje garancij kot za subvencioniranje
obrestne mere velja, da se razmerje med višinama sredstev za posamezno starostno skupino podjetij (MLADI
MSP in MSP 5+) lahko spremeni glede na povpraševanje in potrebe MSP.
5. Pogoji za kandidiranje
5.1. Splošni pogoji kandidiranja
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje
velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v na-
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daljevanju MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe,
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane
kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki1, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.)
s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavoda, ki
so se preoblikovale po Zakonu o socialnem podjetništvu.
V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki
imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih,
prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega
43 milijonov EUR.
Kreditiranje ne bo pogojeno s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Podlage za pridobitev letnega prometa in bilančne
vsote so:
– za prijavne roke 5. 4., 15. 4. in 1. 5. 2019 izkaz
poslovnega izida za leto 2017, bilanca stanja na dan
31. 12. 2017;
– za prijavne roke od 15. 5. 2019 dalje izkaz poslovnega izida za leto 2018 in bilanca stanja na dan
31. 12. 2018;
– za podjetja, ustanovljena v letu 2019, velja, da
se zanje upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja
in izkaza poslovnega izida, ki jo vlagatelj sestavi za obdobje od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega
meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.
Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas2. Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj
1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja
z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca,
glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Za potrebe tega
razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec
dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za
zavarovanje). V število zaposlenih se ne upoštevajo
zaposleni iz programa javnih del.
Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. 6.
2014 in spremembe.
Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1
Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki govori o tem, da
se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana
podjetja podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo
na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov
podjetja ali na podlagi konsolidiranih računovodskih izkazov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.
Delitev MSP glede na starostni status:
– MSP 5+ so podjetja, ki so registrirana več kot 5 let
do vključno datuma vložitve vloge;
– MLADI MSP so podjetja, ki so registrirana do
vključno 5 let do vključno datuma vložitve vloge.
Omejitve, zaradi katerih se podjetja ne morejo prijaviti na javni razpis:

1
Samostojni podjetnik posameznik, ki vodi poslovne
knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in predloži
letno poročilo na AJPES.
2
143. člen ZDR določa, če polni delovni čas ni določen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za polni
delovni čas 40 ur na teden. V skladu s 67. členom Zakona
o delovnih razmerjih ima delavec, ki dela krajši delovni čas,
v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi
o starševskem dopustu, pravice iz socialnega zavarovanja,
kot če bi delal polni delovni čas. V primeru samostojnih
podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu
šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana
za polni delovni čas.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Produkt ne podpira podjetij, ki opravljajo glavno
dejavnost, razvrščeno v naslednja področja, oddelke,
skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in Uradni
list RS, št. 17/08):
– A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo;
– B 05 Pridobivanje premoga;
– C 11.01 Proizvodnja žganih pijač, C 12 –
Proizvodnja tobačnih izdelkov, C 20.51 Proizvodnja
razstreliv, C 25.4 Proizvodnja orožja in streliva, C 30.1.
Gradnja ladij in čolnov, C 33.15 Popravilo in vzdrževanje
ladij in čolnov, C 30.4 – Proizvodnja bojnih vozil;
– D – oskrba z električno energijo, plinom in paro;
– G 46.35 – Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki,
G 47.26 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki, G 47.81 Trgovina na drobno na
stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki, G 46.39 Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki;
– R 92 – Prirejanje iger na srečo.
Produkt ne podpira projektov na področju:
1) Informacijskih tehnologij (IT):
– raziskave, razvoj ali tehnične aplikacije, povezane
z elektronskimi programi podatkov in rešitvami, ki podpirajo katerikoli zgoraj omenjen prepovedan sektor, na
področju internetnih iger na srečo in spletnih igralnic ali
na področju pornografije;
– ki naj bi omogočile nezakonit vstop v elektronske
baze podatkov ali prenos podatkov v elektronski obliki;
2) Bioznanosti:
– pri zagotavljanju podpore k financiranju raziskav,
razvoja ali tehničnih aplikacij, ki se nanašajo na kloniranje ljudi, na raziskave ali v terapevtske namene in
gensko spremenjene organizme;
– druge dejavnosti z živimi živalmi za poskusne
in znanstvene namene, če ni zagotovljena skladnost
s »Konvencijo Evropskega Sveta za zaščito vretenčarjev, ki se uporabljajo v poskusne in ostale znanstvene
namene.
3) Dejavnosti s škodljivimi vplivi na okolje, ki jih
ni mogoče ublažiti in/ali popraviti, druge dejavnosti, ki
veljajo za etično ali moralno sporne oziroma so prepovedane z nacionalno zakonodajo RS.
Produkt ne podpira podjetij v težavah, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja
v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT) (Uradni list RS, št. 5/17) in v skladu
z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
Družba je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih
okoliščin (8. člen ZPRPGDZT):
– tekoča izguba kapitalske družbe skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico vpoklicanega kapitala in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– tekoča izguba osebne družbe skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico kapitala
iz računovodskih izkazov in izgube ni mogoče pokriti
v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz
prevrednotenja;
– če je družba že postala trajneje nelikvidna ali
dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za
uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi
zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi
insolventnosti in prisilno prenehanje.
Zadruga je v težavah, kadar gre za eno od naslednjih
okoliščin:
– tekoča izguba zadruge skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let preseže polovico vseh vpisanih
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članskih deležev in izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja;
– če je zadruga že postala trajneje nelikvidna ali
dolgoročno plačilno nesposobna in izpolnjuje pogoje za
uvedbo postopkov v zvezi z insolventnostjo na podlagi
zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi
insolventnosti in prisilno prenehanje.
MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije do
vključno datuma oddaje vloge, se ne štejejo kot podjetja
v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, razen
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih,
ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
Druge omejitve kandidiranja na javni razpis
Produkt ne podpira podjetij:
– ki bi skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
z dne 18. 12. 2013, pridobljena sredstva namenila za
dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano
z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– imajo neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije;
– podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje;
– ki imajo neporavnane obveznosti do Sklada oziroma neporavnane obveznosti do poslovnih bank po raz-
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pisu Sklada z oznako P1, P1 TIP in P1 plus (garancije
Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere).
5.2 Osnovni pogoji kandidiranja
Podjetje mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem
portalu GVIN3 vsaj D2 (omejitev ne velja za vlagatelje,
ustanovljene po 1. 1. 2018 in zavode);
– da v bilanci stanja za leto 2017 oziroma za leto
2018 izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov
sredstev vsaj v višini 7,0 % (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2019 in zavode);
– dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2017
oziroma za leto 2018 v vrednost 7,0 in manj (omejitev ne
velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2019 in zavode);
– ohranjanje števila zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede
na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta, najkasneje
do 31. 12. 2020 (za prijavne roke do vključno 1. 5. 2019)
oziroma 31. 12. 2021 (za prijavne roke po 1. 5. 2019);
– izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje podjetja z vidika povečanja prihodka in dobička
podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega;
– imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno
likvidnost (razvidno iz finančne priloge v vlogi);
– projekt mora biti realiziran v Republiki Sloveniji;
– zagotoviti porabo obratnih sredstev za krepitev
podjetniške aktivnosti v okviru obstoječih ali novih dejavnosti.

5.3 Kreditni in garancijski pogoji:
Kreditno-garancijske linije, glede na višino garancije Sklada na glavnico kredita in subvencionirano obrestno mero:
produkt/linija
A.1. Razvojne garancije in
mikrogarancije za MSP
A.2. Razvojne garancije
in mikrogarancije za
tehnološko inovativna
podjetja
A.3. Razvojne garancije in
mikrogarancije za MSP iz
dejavnosti šifre G*

% garancije

MSP 5+
obrestna mera
6 mesečni EURIBOR
+ pribitek v %

% garancije

MLADI MSP
obrestna mera
6 mesečni EURIBOR
+ pribitek v %

60 %

0,90 %

80 %

0,65 %

80 %

0,65 %

80 %

0,65 %

60 %

1,15 %

60 %

1,15 %

*Za podjetja z glavno dejavnostjo v okviru šifre dejavnosti “G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil”,
je določena posebna kreditno-garancijska linija A.3., pri tem pa je potrebno upoštevati nedovoljene dejavnosti v okviru
šifre dejavnosti G navedene v tč. 5.1.

Višina upravičenih stroškov projekta je opredeljena
v 6. točki tega razpisa.
Podjetje lahko kandidira za mikrogarancije – financiranje samo obratnih sredstev le v primeru, kadar je
iz poslovnega načrta podjetja razvidno, da podjetje ta
sredstva potrebuje za razvoj oziroma širitev dejavnosti
in s tem za krepitev podjetniške aktivnosti.
Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali
krediti. Prav tako med lastna sredstva ne spadajo viri, ki
vključujejo državno pomoč.
Strošek odobritve kredita in garancije:
Strošek odobritve kredita se določi v skladu s tarifo
banke.

Sklad ne zaračunava stroška odobritve garancije.
Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med banko in Skladom.
Zavarovanje garancije: Sklad ima v Pogodbi o medsebojnem sodelovanju z banko dogovorjeno zavarovanje svojega dela terjatve iz naslova unovčenja garancije.
Banka je pooblaščena za celotni postopek zavarovanja
in postopek izterjave neodplačanega dela glavnice in
obresti kredita.
3
GVIN je spletni portal, ki omogoča pridobitev bonitetne ocene in celovit vpogled v položaj podjetij na slovenskem trgu in pomaga odkriti poslovne povezave, kot so:
lastništvo, vodstvo in nadzorni sveti v podjetjih.
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A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP
Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov,
ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.
Upravičeni stroški
– za razvojne garancije:
– stroški materialnih in nematerialnih investicij;
– obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi
in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih
investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.
– za mikrogarancije:
– obratna sredstva, v skladu z navedbo v točki 6.2.
Pregled kreditno-garancijskih pogojev:
RAZVOJNE GARANCIJE
MSP 5+ – 60 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 1.250.000 EUR (za
cestno tovorni promet 625.000 EUR)
– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR
+0,90 %
– ročnost kredita: 1,5 do 10 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do
24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo
kredita)
MLADI – 80 % garancija Sklada
MSP
– maksimalni znesek kredita je 937.500 EUR (za
cestno tovorni promet 468.750 EUR)
– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR
+0,65 %
– ročnost kredita: 1,5 do 10 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do
24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo
kredita)

MIKROGARANCIJE
– 60 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro
in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika
– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR
+0,90 %
– ročnost kredita: 1,5 do 5 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do
6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo
kredita)
– 80 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro
in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika
– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR
+0,65 %
– ročnost kredita: 1,5 do 5 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do
6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo
kredita)

A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja
Namen: spodbujanje podjetij za krepitev razvojno tehnoloških rešitev, ki omogočajo konkurenčno
uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja,
širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih
sredstev.
Za kreditno-garancijsko linijo A.2. lahko kandidira
podjetje:
– če projekt v celoti predstavlja nakup nove tehnološke opreme ali
– če v vlogi ustrezno predstavi, zakaj je razvojno
tehnološko oziroma inovativno podjetje z vsaj enim od
spodaj navedenih pogojev:

– tekoči projekti s pričakovanimi rezultati in predstavitev ekipe, ki dela na projektu,
– patenti,
– registrirana RR dejavnost,
– razni standardi oziroma certifikati.
Upravičeni stroški
– za razvojne garancije:
– stroški materialnih in nematerialnih investicij;
– obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi
in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih
investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.
– za mikrogarancije:
– obratna sredstva, v skladu z navedbo v točki 6.2.

Pregled kreditno-garancijskih pogojev:
MSP 5+ in MLADI MSP

RAZVOJNE GARANCIJE
– 80 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je
937.500 EUR (za cestno tovorni promet
468.750 EUR)
– obrestna mera kredita:
6 mesečni EURIBOR +0,65 %
– ročnost kredita: 1,5 do 10 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita:
do 24 mesecev (moratorij se šteje
v odplačilno dobo kredita)

MIKROGARANCIJE
– 80 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je
100.000 EUR za mikro in mala podjetja in
200.000 EUR za srednje velika
– obrestna mera kredita:
6 mesečni EURIBOR +0,65 %
– ročnost kredita: 1,5 do 5 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita:
do 6 mesecev (moratorij se šteje
v odplačilno dobo kredita)
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A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP
iz dejavnosti šifre G – trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih vozil (upoštevati izvzete dejavnosti iz tč. 5.1.)
Namen: spodbujanje podjetij za izvedbo projektov,
ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev.
Upravičeni stroški
– za razvojne garancije:
– stroški materialnih in nematerialnih investicij;
– obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi
in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/nematerialnih
investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.
– za mikrogarancije:
– obratna sredstva, v skladu z navedbo v točki 6.2.
Pregled kreditno-garancijskih pogojev:
MSP 5+ in MLADI
MSP

RAZVOJNE GARANCIJE
– 60 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je
1.250.000 EUR (za cestno tovorni promet
625.000 EUR)
– obrestna mera kredita:
6 mesečni EURIBOR +1,15 %
– ročnost kredita: 1,5 do 10 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do
24 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno
dobo kredita)

5.4 Pogoji za koriščenje kredita
Podjetje lahko koristi kredit le namensko, za dovoljene
upravičene stroške znotraj obdobja upravičenih stroškov.
Kredit se koristi namensko za poravnavo obveznosti za
materialne, nematerialne investicije ter obratna sredstva.
Refundacija oziroma povračilo že plačanih stroškov
za obratna sredstva ni dovoljena; izjemoma je s soglasjem Sklada dovoljena refundacija oziroma povračilo že
plačanih upravičenih stroškov za materialne investicije.
Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite ali lizing pogodbe
vlagatelja.
6. Upravičeni stroški projekta
Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za
dolgoročni namenski kredit. Kredit se lahko porabi za:
6.1 Investicijska vlaganja, kamor sodijo:
– materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč4, stroške
komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
stroški gradnje in/ali nakupa objekta5;

MIKROGARANCIJE
– 60 % garancija Sklada
– maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR
za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za
srednje velika
– obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR
+1,15 %
– ročnost kredita: 1,5 do 5 let
– moratorij na odplačilo glavnice kredita: do
6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo
kredita)

– nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc
6.2 Obratna sredstva, kamor sodijo:
– izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
– izdatki za opravljene storitve;
– izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in
z dela, stroški prehrane med delom).
Višina upravičenih stroškov projekta ni omejena. Za
materialne in nematerialne investicije se upoštevajo neto
vrednosti (brez DDV), za obratna sredstva se upoštevajo
bruto vrednosti (z DDV). Izjema velja za podjetja, ki niso
zavezanci za DDV. Pri njih se vsi upravičeni stroški priznajo v bruto vrednosti (torej vrednost računa z DDV).
Med upravičene stroške ne spada nakup cestno
transportnih sredstev6.
Upravičeni stroški se ne smejo nanašati na izvedbo projektov, s katerimi bi si vlagatelj krepil dejavnosti
in področja, ki so izločene skladno s točko 5.1. Splošni
pogoji kandidiranja.

Pregled upravičenih stroškov glede na kreditno-garancijsko linijo
kreditnogarancijska
linija
A.1.
A.2.
A.3.

INVESTICIJSKA VLAGANJA
materialne/nematerialne
investicije (nova sredstva)
da
da
da

OBRATNA SREDSTVA
max. 30 %
pri mikrogaranciji
nakup stare opreme materialno/nematerialne 100 % obratna
investicije
sredstva
ne
da
da
ne
da
da
ne
da
da

4
Nakup zemljišča mora biti v neposredni povezavi z namenom celotne razvojne investicije. Upravičen strošek naložbe
v zemljišče lahko predstavlja max. 10 % višine upravičenih stroškov investicije (materialne + nematerialne investicije).
5
V primeru nakupa objektov je potrebno predložiti cenitev objekta, izdelano s strani pooblaščenega izvajalca, vsaj v letu 2016.
6
Cestno transportna sredstva so vsa cestna prevozna sredstva, ki se morajo registrirati in pridobijo prometno dovoljenje.
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Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na območju RS.
Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po
tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti povezana z vlagateljem s 25 % in več.
Za povezano osebo z vlagateljem se šteje lastniški
delež pravne ali fizične osebe in povezanost preko funkcije direktorja oziroma predsednika.
Kadar družinski član7 prvotnega lastnika prevzame
malo podjetje, se opusti pogoj, da se morajo sredstva
kupiti od tretjih oseb, ki niso povezane s kupcem.
Podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju RS in v podjetju vsaj dve leti po odobritvi investicije
za isti namen. Predmet investicije torej ne sme biti prodan, oddan v najem ali lizing tretjim osebam najmanj
v obdobju dveh let po odobritvi financiranja investicijskega projekta.
Državna pomoč, po pravilu de minimis, se odobri
za upravičene stroške projekta, nastale od 1. 1. 2019
do 31. 12. 2020. Za datum nastanka stroška se šteje
nastanek dolžniško upniškega razmerja.
7. Vsebina vloge
1. Prijavni list za garancijo Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (spletni obrazec, ki ga
najdete na naslovu https://eportal.podjetniskisklad.si/),
obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski
obliki, skladno z navodili spletnega obrazca.
2. a. Poslovni načrt s finančno prilogo,
b. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto
2017 oziroma leto 2018, oddan na AJPES. Podjetja
ustanovljena v letu 2019, morajo priložiti računovodske
izkaze od dneva ustanovitve podjetja do zadnjega dne
preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na
Sklad.
Predložiti je treba računovodske izkaze v obliki, ki je
bila s strani podjetja uradno oddana na AJPES (ne velja
izpis računovodskih izkazov iz spletne strani AJPES).
3. Bančni sklep o odobritvi kredita, zavarovanega
z garancijo Sklada.
4. Bonitetna dokazila morajo biti skladna z zadnjimi
objavljenimi računovodskimi izkazi – AJPES):
a. S.BON-1 za gospodarske družbe
b. S.BON-1 za samostojne podjetnike
c. S.BON-1 za zadruge
d. BON-1/Z za zavode
Za podjetja, ustanovljena v letu 2019 se predloži
BON-2.
Vlagatelj lahko za dokazilo bonitetne ocene predloži eS.BON obrazec (spletna bonitetna informacija). Za prijavne roke do vključno 1. 5. 2019 se
upošteva bonitetna ocena na podlagi letnega poročila
za leto 2017. Za prijavne roke od 15. 5. 2019 dalje se
upošteva bonitetna ocena na podlagi letnega poročila
za leto 2018.
5. V primeru nakupa nepremičnin je treba predložiti
cenitev objekta s strani pooblaščenega izvajalca, izdelano vsaj v letu 2016.
Prijavni list, poslovni načrt s finančno prilogo in
pozitivni bančni sklep o odobritvi kredita niso predmet
dopolnitve vloge, zato se takšna vloga kot nepopolna
zavrže.
Priložene listine so osnova za ocenjevanje in končno izvedbo projekta. Finančna priloga se lahko v postopku obravnave vloge popravi, če so ugotovljene očitne
računske napake.
7
Družinski člani; oče, mati ali njihov partner, otrok,
posvojenec ali njihov partner, brat, sestra ali njihov partner,
vnuki ali njihovi partnerji.
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Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od
št. 1 do št. 4 oziroma 5 in predložena v fizični obliki.
Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata
biti enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko
in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika
prijavnega lista.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan
k dopolnitvi vloge.
Če vloga v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo
dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna
zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot
neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno
skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati
na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge
po merilih javnega razpisa.
8. Oddaja vlog
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti
ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega
sklada. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom
»Ne odpiraj – Vloga za garancijo sklada in subvencijo
obrestne mere JR P1 plus 2019«.
Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.
Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada
(Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3. nadstropje) je možna vsak delovni dan v recepciji med 9. in 14. uro.
9. Roki za predložitev vlog
Roki za predložitev vlog so: 5. 4., 15. 4., 1. 5., 15. 5.,
1. 6., 15. 6., 1. 7., 1. 9., 15. 9., 1. 10., 15. 10. 2019.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig,
odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem
roku ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev
vlog. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum
vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.
Javni razpis bo odprt do 15. 10. 2019 oziroma do
porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana
sredstva porabljena pred 15. 10. 2019, bo Sklad objavil
zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vloge, ki bodo prispele po 15. 10. 2019 ali na roke
za predložitev vlog po objavi zaprtja javnega razpisa, se
kot prepozne zavržejo.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena,
v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
10. Datumi odpiranja vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od
navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
11. Rok izdaje garancije: garancije Sklada se bodo
izdajale do vključno 1. 12. 2020.
12. Merila za izbor končnih upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev
na osnovi naslednjih meril:
Zaposleni podjetja, lastna sredstva za izvedbo projekta, dinamika rasti čistih prihodkov od prodaje, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, višina kreditnih sredstev, namenjenih financiranju obratnih sredstev
v primerjavi s čistimi prihodki od prodaje, neposredna
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prodaja izven trga RS, namen projekta, tržna naravnanost, vpliv projekta na okolje, status podjetja.
Podrobno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (Poglavje III. Merila
za izbor končnih prejemnikov).
Komisija za dodelitev sredstev, za vse popolne in
ustrezne vloge, ki izpolnjujejo kreditne pogoje in po
oceni meril dosegajo vsaj 50 točk od možnih 100 točk,
poda predlog direktorici Sklada za odobritev oziroma
neodobritev vloge.
Komisija Sklada lahko predlaga neodobritev vloge
v primeru nedoseganja ciljev prijaviteljev v okviru že
podprtih projektov v preteklih petih letih oziroma, če oceni, da je izpostavljenost do projektov iz preteklih podprtih
instrumentov previsoka.
V primeru, da je za odobrene vloge potrebnih več
finančnih sredstev kot jih predvideva javni razpis, imajo
pri odobritvi prednost tisti vlagatelji, ki dosežejo večje
število točk. V primeru istega števila točk imajo prednost vloge, ki so pridobile več točk pri merilih z vrstnim
redom: dinamiki rasti čistih prihodkov od prodaje, neposredna prodaja izven trga RS/čisti prihodki od prodaje in
povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.
Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge.
13. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala popolne in ustrezne vloge.
Sektor finančnih spodbud Sklada bo, najkasneje
v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi vloge.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in
bodo objavljeni na spletni strani Sklada.
Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Sklada je možno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče
Republike Slovenije.
Na podlagi pozitivnega sklepa o izdaji garancije
Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
bo Sklad s podjetjem podpisal pogodbo o izdaji garancije, podjetje pa bo z banko podpisalo kreditno pogodbo
in uredilo zavarovanje kredita.
14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in kontakti za dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor upravičencev, vzorec
prijavnega lista, vzorec pogodbe o odobritvi garancije za
bančni kredit s subvencijo obrestne mere.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki
na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na
spletni strani www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-74,
02/234-12-88,
02/234-12-42,
02/234-12-59
in
02/234-12-64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
15. Viri financiranja
Vir sredstev je holdinški sklad Programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje
2009–2013.
Financiranje je bilo mogoče zaradi jamstva v okviru COSME in Evropskega sklada za strateške naložbe
(»EFSI«), ustanovljenega v okviru investicijskega načrta za Evropo. Namen EFSI je podpora financiranju in
implementaciji produktivnih naložb v Evropski uniji in
zagotoviti boljši dostop do financiranja.
16. »De minimis« in ostale zahteve
Predmet produkta tega javnega razpisa ima status državne pomoči de minimis skladno z Uredbo Ko-
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misije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 ter na
podlagi mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT –
de minimis«, podane s strani Ministrstva za finance,
Sektor za spremljanje državne pomoči (št. priglasitve
M001-2399245-2015/I) z dne 9. 5. 2016. Šteje se, da
je pomoč de minimis, ne glede na datum plačila podjetju, dodeljena takrat, ko se dodeli zakonska pravica do
njenega prejema.
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju
– končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis,
ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči.
Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za
podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem
prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za
cestni prevoz tovora.
V skladu s 5. členom Uredbe komisije (EU)
št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1)
se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de minimis do zgornje dovoljene meje (200.000 EUR oziroma
100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem
cestnem tovornem prometu), ne sme pa se kumulirati
z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški
ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupnih
izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni
dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira
z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi uredbe
o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije.
Bruto ekvivalent nepovratnih sredstev je izračunan
na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dodelitvi pomoči.
Vlagatelji, katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno, bodo morali:
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom
v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 7 let od
datuma prenehanja garancije, za potrebe prihodnjih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad;
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega
razpisa;
– pri izvajanju projekta zadostiti naslednjim ciljem:
– učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska
učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin);
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in
tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje
odpadkov);
– trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza);
– zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil
o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na
okolje za posege, kjer je to potrebno).
Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj
v enem od naslednjih razmerij:
– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
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– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega
organa drugega podjetja;
– pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da
izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje;
– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega
podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino
glasovalnih pravic;
– podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih
alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako
»enotno« podjetje.
17. Pravila glede obdelave osebnih podatkov
Skladno z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR), podajamo informacije o obdelavi
osebnih podatkov.
Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov:
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica
kneza Koclja 22, 2000 Maribor, tel. 02/234-12-60, spletna stran: www.podjetniskisklad.si, e-naslov: info@podjetniskisklad.si.
Kontaktni podatki osebe, pooblaščene za varstvo
osebnih podatkov: tel. 02/234-12-51, elektronska pošta:
gdpr@podjetniskisklad.si.
Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov: za
namen izvajanja tega javnega razpisa se obdelujejo
osebni podatki, kot so ime in priimek, telefonska številka, elektronska pošta, osebni podatki, potrebni za
preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
ter ostali osebni podatki v zvezi s finančno transakcijo
končnega upravičenca.
Pravna podlaga za obdelovanje osebnih podatkov:
javni razpis in namen sklenitve pogodbenega razmerja.
Uporabniki osebnih podatkov: uporabniki osebnih
podatkov so Sklad, ministrstva, nadzorni organi, inšpekcije, revizijske družbe in računsko sodišče.
Pravice posameznika
S pisno zahtevo, poslano na Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22,
2000 Maribor ali na elektronski naslov gdpr@podjetniskisklad.si, lahko vlagatelj/kreditojemalec zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev
obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi
podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva
prenos podatkov.
Če vlagatelj/kreditojemalec meni, da se njegovi
osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo
osebnih podatkov, ima pravico do vložitve pritožbe pri
Informacijskemu pooblaščencu.
Hramba osebnih podatkov: vse osebne podatke bo
Sklad hranil 2 leti od zaključenega javnega razpisa oziroma v primeru sklenitve pogodbe 10 let po prenehanju
pogodbenega razmerja.
Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo
državo in mednarodno organizacijo:
Osebni podatki se bodo prenašali v institucije EU
– EIF in ali EK.
Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretje države.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Št. 6100-9/2019-3

Ob-1598/19

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti s 15. 3. 2019
odpira javni razpis.

Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v obdobju 2019 do 2021, na območju
Mestne občine Ljubljana sofinanciral Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: Ljubljana-PrP-2019-2021).
Zbiranje vlog bo potekalo do 15. 4. 2019. Besedilo
razpisa in prijavni obrazci bodo objavljeni z dnem odprta
javnega razpisa na spletni strani JSKD (www.jskd.si).
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Št. 6100-9/2019-4

Ob-1599/19

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti s 15. 3. 2019
odpira javni programski razpis.
Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih bo
v letu 2019 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (oznaka razpis Ljubljana
PrP 2019).
Zbiranje vlog bo potekalo do 23. 4. 2019. Besedilo
razpisa in prijavni obrazci bodo objavljeni z dnem odprta
javnega programskega razpisa na spletni strani JSKD
(www.jskd.si).
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Št. 354-0023/2019/2

Ob-1571/19

Na podlagi 8. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011,
3/13, 81/16), Odloka o proračunu Občine Sevnica za
leto 2019 (Uradni list RS, št. 13/19) in določil Pravilnika
o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih
naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica (Uradni list
RS, št. 14/10, 22/14), Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo
individualnih kanalizacijskih priključkov na javno
kanalizacijo v Občini Sevnica v letu 2019
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN)
za komunalne odpadne vode manjših od 50 PE (populacijskih enot) in individualnih hišnih kanalizacijskih
priključkov, tudi skupaj s hišnimi črpališči, na javno kanalizacijo pri obstoječih stanovanjskih objektih v Občini
Sevnica v letu 2019.
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji sofinanciranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so lastniki (fizične
osebe) obstoječih naseljenih individualnih stanovanjskih
hiš na območju Občine Sevnica.
2. Pogoji pri izvedbi male komunalne čistilne naprave:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski
objekt, zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za stanovanjski
objekt, zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno
dovoljenje, ki ga izda Upravna enota Sevnica;
– mala tipska komunalna čistilna naprava mora
imeti certifikat oziroma izjavo o skladnosti izdelka z zahtevami standarda SIST EN12566-3 in glede mejnih vre-
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dnosti parametrov odpadne vode, kot jih predpisuje
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode (Uradni list RS, št. 98/15). Za rastlinsko malo komunalno čistilno napravo mora lastnik predložiti prve
meritve v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS,
št. 94/14 in 98/15);
– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 8. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki
jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15);
– lastnik objekta mora na lastne stroške zagotoviti
redno čiščenje in vzdrževalna dela na mali komunalni
čistilni napravi ter skleniti z izvajalcem javne gospodarske službe Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica
pogodbo o odvozu odvečnega blata iz male komunalne
čistilne naprave;
– mala komunalna čistilna naprava mora biti izven
aglomeracij, znotraj katerih se predvideva izgradnja
javne kanalizacije, skladno z Operativnim programom
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji. Upravičenec do sofinanciranja male
komunalne čistilne naprave je tudi lastnik objekta v območju aglomeracije, za katerega bi bila potrebna izvedba kanalizacijskega priključka, daljšega od 100 m ali bi
gradnja kanalizacijskega priključka povzročala nesorazmerno velik strošek (več kot trikraten strošek glede
na ceno vgradnje tipske MKČN v EUR/PE). Informacije
o območjih aglomeracij lastnik objekta pridobi osebno
na Občini Sevnica ali pri izvajalcu javne službe Javno
podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. V primeru kasnejše
izgradnje javne kanalizacije se v skladu z veljavnim občinskim odlokom preveri tehnična možnost priključitve
objekta na javno kanalizacijo;
– v primeru lokacije vgradnje male komunalne čistilne naprave v vodovarstvenih območjih ali iztoku le-te
v vodotok mora lastnik objekta predhodno pridobiti soglasje Direkcije RS za vode. Informacije o vodovarstvenih območjih so dostopne na Občini Sevnica ali na
spletni strani Direkcije RS za vode;
– lokacija male komunalne čistilne naprave mora
biti definirana na zemljiško parcelo po pogojih iz mnenja
izvajalca javne službe. Upravičenci morajo razpolagati
z lastniško pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe overjene pri notarju.
3. Pogoji pri izvedbi individualnega hišnega priključka:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski
objekt, zgrajen po letu 1967 ali potrdilo za stanovanjski
objekt, zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno
dovoljenje, ki ga izda Upravna enota Sevnica;
– lokacija individualnega hišnega kanalizacijskega priključka mora biti definirana na zemljiško parcelo.
Upravičenci morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe,
overjene pri notarju;
– individualni hišni priključek mora biti izveden skladno s tehničnimi pogoji za izvedbo priključitve, ki jih
v mnenju o priključitvi poda izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda JP Komunala d.o.o.
Sevnica na podlagi veljavnega občinskega odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih voda;
– v primeru nesorazmerno velikih stroškov pri priključevanju objekta z višinsko razliko odtoka na javno
kanalizacijo se sofinancira tudi vgradnja tipskega hišnega črpališča za odpadne vode;
– pri izvedbi in izračunu stroškov ekonomične
gradnje individualnega hišnega priključka je potrebno
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upoštevati najkrajšo možno pot izvedbe priključitve na
javno kanalizacijsko omrežje.
4. Delež sofinanciranja
Na podlagi 9. člena Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa
in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno
kanalizacijo v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 14/10,
22/14) se sofinancira 50 % upravičenih stroškov investicije (vključno z DDV) vgradnje tipske MKČN ali rastlinske MKČN oziroma izvedbe individualnega kanalizacijskega priključka. Pri MKČN je delež sofinanciranja
maksimalno 1.200 EUR. V primeru vgradnje ene MKČN
za več kot dva objekta (skupna MČN) pa je subvencija 300 EUR/PE ali maksimalno skupaj 7.000 EUR na
MKČN. Delež sofinanciranja za izvedbo individualnega
kanalizacijskega priključka je maksimalno 350 EUR na
stanovanjski objekt. Pri vgradnji hišnega črpališča v izvedbi kanalizacijskega priključka pa je skupni maksimalni delež sofinanciranja 900 EUR.
Sredstva se razdelijo med upravičence po vrstnem
redu prispetja vlog v sorazmernem deležu višine računa
in upravičenih stroškov do porabe razpoložljivih sredstev
v proračunu za tekoče leto, pri čemer pa se za razvrstitev vlog šteje datum in čas prejetja popolne vloge.
Upravičenec lahko pridobi sredstva za isto naložbo po
tem pravilniku samo enkrat. V kolikor je upravičenec že
prejel javna nepovratna sredstva v ta namen, do sredstev iz tega javnega razpisa ni upravičen.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Sevnica za leto 2019, pod proračunsko postavko
15415 – hišni priključki in MKČN, konto 411999, v višini
30.000 EUR.
Višina sredstev, ki je okvirno namenjena za:
– sofinanciranje malih čistilnih naprav je
25.000 EUR,
– sofinanciranje individualnih hišnih priključkov je
5.000 EUR.
V primeru manjšega števila vlog upravičencev na
enem sklopu se sredstva prerazporedijo na drug sklop.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1.
2018 do oddaje vlog in se jih izkazuje s kopijami plačanih računov in potrdil o plačani nabavi MKČN, materiala
ter izvedenih delih vgradnje MKČN ali izvedbe individualnega kanalizacijskega priključka.
Sofinancirajo se upravičeni stroški za obstoječi
stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima stanovanjski objekt,
zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1)
uporabno dovoljenje. Lastnik status obstoječega
objekta dokazuje z dokazilom o legalnosti gradnje
in evidentiranjem stanovanjskega objekta v uradnem
zemljiškem katastru, ki ga vodi Geodetska uprava
RS, v skladu z ZGO-1. Maksimalna višina upravičenih
stroškov za nabavo male komunalne čistilne naprave
(do 2 objekta skupaj) znaša 2.400 EUR z vključenim
DDV.
Maksimalna višina upravičenih stroškov za individualne hišne priključke za obstoječe stanovanjske objekte
z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi
določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno
dovoljenje, znaša 700 EUR, v primeru vgradnje hišnega
črpališča pa skupaj 1.800 EUR. Upravičeni stroški zajemajo materialne stroške (cevi, hišno črpališče, jaški,
spojke …) po primerljivih cenah gradbenih proizvodov
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na trgu in stroške dela po primerljivih cenah gradbenih
storitev (strojna, montažna in zemeljska dela).
Upravičeni stroški vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem:
– nakup in montaža male komunalne čistilne naprave (izkop, montaža, priključitev, zasip).
V primeru, da je skupni znesek računov za dobavljeno opremo in opravljeno delo nižji od maksimalno
upravičenih stroškov, se upošteva znesek po računu in
dokazilom o plačilu. Investicija v MKČN oziroma individualni kanalizacijski priključek mora biti zaključena pred
vložitvijo vloge za sofinanciranje izvedbe.
V. Vsebina vloge: lastnik (solastnik) objekta mora
vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in
prilogami. Razpisna dokumentacija bo od dneva objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS na razpolago na
sedežu Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica
in na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) v rubrikah Aktualno in Informacije javnega značaja
– razpisi.
VI. Rok in način prijave
Lastnik (solastnik) objekta vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Občina Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Vloge se lahko oddajo do porabe razpoložljivih
sredstev v proračunu za tekoče leto. Odpiranje vlog se
bo izvajalo praviloma vsak mesec, razen v mesecu avgustu, novembru in decembru, ko odpiranje vlog ne bo
potekalo. Vloge se bodo sprejemale do porabe sredstev
oziroma najkasneje do prve srede v mesecu oktobru.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora
biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav
in individualnih hišnih priključkov«. Upoštevale se bodo
vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.
VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna komisija bo vloge odpirala in obravnavala enkrat mesečno,
v kolikor jih bo manj kot pet pa na dva meseca, razen
v mesecu avgustu, novembru in decembru. Če vloga ne
bo popolna, bo vlagatelj pozvan, da v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge le-to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bodo zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na
podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so navedeni v točki II.
Splošni pogoji za pridobitev sredstev in prej navedenega
pravilnika.
Prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem
zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih
popolnih vlog več, kot je na voljo razpoložljivih sredstev,
bodo imele prednost vloge, ki bodo prispele prej.
O izidu javnega razpisa bodo upravičenci obveščeni s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu
in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in
pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na osebni bančni
račun upravičenca v roku 30 dni po podpisu pogodbe.
VIII. Nadzor in sankcije
Strokovni nadzor pri vgradnji malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbi individualnih kanalizacijskih
priključkov na javno kanalizacijo izvaja izvajalec javne
službe Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe nepovratnih sredstev, ki so predmet tega razpisa, izvaja občinska uprava
Občine Sevnica.
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V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila
porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali
pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov,
oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je
Občina Sevnica upravičena zahtevati vračilo dodeljenih
sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti
sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi
za obdobje od dneva nakazila dalje.
Občina Sevnica
Št. 41010-0003/2019

Ob-1580/19

Občina Ribnica objavlja na podlagi 7. in 10. člena
Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ribnica (Uradni list RS,
št. 23/18)
javni razpis
za sofinanciranje letnega programa športa
1. Izvajalec javnega razpisa: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
2. Pravna podlaga: 7. člen Odloka o postopku in
merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 23/18), v nadaljevanju:
Odlok.
3. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje letnega
programa športa in oddaja športnih površin za program
3.1. prostočasne športne vzgoja otrok in mladine
3.1.1. celoletni programi v različnih športnih panogah, ki se izvajajo v obsegu najmanj 60 ur v obdobju
30 tednov)
3.1.2. šolska športna tekmovanja
3.2. športne vzgoja otrok in mladine usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport
3.3. kakovostni šport
3.4. športne prireditve.
4. Na javni razpis lahko kandidirajo izvajalci športih
programov iz 4. člena Odloka, če so registrirani in imajo
sedež v Občini Ribnica najmanj eno leto in izpolnjujejo
naslednje osnovne pogoje:
4.1. športno društvo mora imeti najmanj 20 članov
s plačano članarino,
4.2. športne programe mora izvajati neprekinjeno
vsaj eno leto pred objavo javnega razpisa, na katerega
se prijavljajo,
4.3. izvajati športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov leto v obsegu najmanj
60 ur, razen v programih, pri katerih je z merili določen
manjši obseg,
4.4. udeleženci športnih programov so prebivalci
Občine Ribnica,
4.5. v programih športne vzgoje otrok in mladine
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter program
kakovostni šport so vključeni športniki, registrirani v nacionalni panožni zvezi za prijavitelja in vključeni v uradne tekmovalne sisteme, opredeljene s strani OKS-ZŠZ,
na katerega se javni razpis nanaša.
5. Merila za izbor in vrednotenje programov so sestavni del Odloka, ki je priložen razpisni dokumentaciji.
6. Predviden obseg javnih sredstev: 35.000 eur,
od tega:
– 8.100 eur za program prostočasne športne vzgoje
otrok in mladine
– Programi celoletne redne vadbe 7.740
– Šolska športna tekmovanja 360
– 18.630 eur za program športne vzgoje otrok in
mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
– 270 eur za program kakovostni šport in
– 8.000 eur za program športne prireditve.
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7. Obdobje porabe dodeljenih sredstev po javnem
razpisu: od sklenitve pogodbe do 30. 11. 2019.
8. Rok za predložitev vlog in način oddaje vloge:
vloga mora biti do 8. 4. 2019 v zapečatenem ovitku
z oznako »Ne odpiraj – javni razpis LPŠ 2019« dostavljena na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
1310 Ribnica.
9. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev:
11. april 2019 ob 9. uri. Odpiranje ne bo javno.
10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa: v osmih dneh po sprejeti odločitvi.
11. Razpisna dokumentacija je od dneva objave
razpisa na voljo na spletni strani http://www.ribnica.si,
dodatne informacije daje Nevenka Turk Kraljič, dosegljiva na tel. 01/837-20-08 in Miloš Petelin, dosegljiv na
tel. 031/616-402.
Občina Ribnica
Ob-1588/19
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 11. člena Odloka
o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in
projektov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS,
št. 108/12, 90/13, 2/16, 6/17 in 80/17), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje otroških in mladinskih
programov in projektov v Mestni občini Nova
Gorica v letu 2019
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov iz sredstev
proračuna Mestne občine Nova Gorica na področju:
– otroških dejavnosti, ki vključujejo programe in
projekte izvajalcev, namenjenih otrokom do vključno
14 leta starosti s področij: vzpodbujanja in razvijanja
raziskovalnega in ustvarjalnega dela, dejavnosti med
šolskimi počitnicami, preventivnih aktivnosti s področja
vzgoje, zmanjševanja nasilja med in nad otroki, dvigovanja kakovosti življenja otrok, kakovostnega preživljanja
prostega časa, neformalnega učenja, izobraževanja in
usposabljanja, mobilnosti, sodelovanja in aktivne participacije otrok v družbi, spodbujanja javnega dialoga
o družbenih vprašanjih.
– mladinskih dejavnosti, ki vključujejo programe in
projekte izvajalcev, namenjenih mladim v starosti od
15 do 29 let s področij: neformalnega učenja, usposabljanja ter večanja kompetenc mladih, prostovoljnega
mladinskega dela in solidarnosti, medgeneracijskega
sodelovanja mladih, raziskovalnega dela mladih, sodelovanja mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi,
spodbujanja ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih, preprečevanja nasilja med mladimi in nad mladimi, mobilnosti, sodelovanja in aktivne participacije mladih v družbi,
spodbujanja javnega dialoga o družbenih vprašanjih,
razvoja interesnih oblik združevanja mladih, aktualne
mladinske iniciative, kreativnega preživljanja prostega
časa, informacijske dejavnosti.
Prijavitelji lahko na razpis prijavijo en otroški in
mladinski program ali največ dva otroška in mladinska
projekta.
Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja vsebinsko
zaključeno enoto, z opredeljeno vsebino, cilji, časovnim
zaporedjem in trajanjem izvedbe.
Program je kontinuirana dejavnost izvajalca, ki se
izvaja preko celega leta. Program je zaključena celota
posamičnih aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu zaključene samostojne enote.
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2. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa,
je 57.000 €.
Programi oziroma projekti morajo biti realizirani
v letu 2019.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2019, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Namen javnega razpisa je spodbujanje otroških in
mladinskih dejavnosti na območju Mestne občine Nova
Gorica in zagotavljanje finančne podpore otroškim in
mladinskim programom in projektom za opravljanje in
razvoj dejavnosti.
3. Mestna občina ne sofinancira: otroških in mladinskih programov in projektov profitnega značaja, odhodkov za plače prijaviteljev, formalnega izobraževanja
(redno in izredno) na vseh stopnjah, vlaganja v nakup
oziroma vzdrževanje nepremičnin in opreme, turističnih potovanj, turističnih izletov in turističnih letovanj,
športnih tekmovanj in športnih programov, vključevanja
odvisnikov in drugih zasvojencev v skupnosti za zdravljenje odvisnosti, programov in projektov, ki predstavljajo redne predšolske, šolske oziroma študijske programe
in projekte.
4. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci otroških in
mladinskih programov in projektov, katerih delovanje
ni financirano iz proračuna v okviru posebnih oziroma
drugih proračunskih postavk:
a) za otroške programe in projekte:
– društva in zveze društev,
– druge pravne osebe, razen javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je mestna občina.
b) za mladinske programe in projekte:
– mladinske organizacije,
– organizacije za mlade,
– študentske organizacije,
– društva in zveze društev,
– druge pravne osebe, razen javnih zavodov.
Za prijavitelje se po tem odloku ne štejejo subjekti
po Zakonu o gospodarskih družbah.
5. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis izpolnjevati
naslednje pogoje:
– imajo sedež v mestni občini oziroma izpostavo ali
enoto v kateri je najmanj 90 % otrok in mladostnikov iz
mestne občine,
– so registrirani za izvajanje programov in projektov
na področju otroških in mladinskih dejavnosti oziroma
imajo izvajanje otroških in mladinskih dejavnosti kot eno
izmed dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu
oziroma statutu, ter jo med letom tudi dejansko izvajajo,
– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo
najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo
programa oziroma projekta,
– niso na drugih javnih razpisih mestne občine oziroma iz drugih proračunskih postavk mestne občine
pridobili sredstva za isti program oziroma projekt,
– program ali projekt je neprofitne narave (višina
prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov; priznani
odhodki so lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov),
– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti
prijavljenega programa ali projekta (med lastna sredstva
se šteje tudi prostovoljno delo; vrednost prostovoljnega
dela se definira ob vsakoletnem razpisu),
– program ali projekt mora biti pretežno izveden na
območju mestne občine,
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– vsebina programa ali projekta mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje
kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav,
– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do
mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju
otroških in mladinskih programov in projektov iz preteklih
let, če so na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore
o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom
tudi redno vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih
dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega pogoja za prijavo,
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju
in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno
s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja in
o varstvu osebnih podatkov.
6. Izbrani programi in projekti bodo sofinancirani
na podlagi meril in kriterijev za izbor programov in projektov, določenih v Odloku o sofinanciranju otroških in
mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova
Gorica, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, upoštevaje razpisana sredstva.
Ocenjevanje otroških in mladinskih programov in
projektov poteka v dveh fazah (1. in 2. krog ocenjevanja)
Komisija v 1. krogu oceni programe in projekte na
podlagi naslednjih meril: utemeljenost in pomen programa/projekta (do 40 točk); kakovost predstavitve programa/projekta: program/projekt ima razviden časovni plan,
izvajanje in pričakovani učinki so preverljivi in merljivi
(do 10 točk); program/projekt pripomore k večji raznovrstnosti in prepoznavnosti otroške in mladinske ponudbe
v mestni občini (do 10 točk); inovativnost programa/projekta (do 5 točk); smotrnost izvedbe programa/projekta
z vidika razvoja dejavnosti otrok in mladih v mestni
občini (do 5 točk); dostopnost programa/projekta prebivalcem in obiskovalcem mestne občine: dostopnost
informacij in obveščanje javnosti, fizična dostopnost,
cenovna dostopnost (do 10 točk).
Pristojni organ v 1. krogu oceni programe in projekte na podlagi naslednjih meril: delež lastnih sredstev
prijavitelja (do 20 točk).
V 2. krog ocenjevanja se uvrstijo tisti program oziroma projekti prijaviteljev, ki v postopku ocenjevanja iz
1. kroga prejmejo skupno najmanj 50 točk od možnih
100 točk.
Komisija v 2. krogu oceni programe in projekte
na podlagi vsebinskega vrednotenja programa oziroma
projekta (do 120 točk) in finančnega vrednotenja programa oziroma projekta (do 30 točk).
V letu 2019 bo mestna občina odobrena sredstva za sofinanciranje programa/projekta nakazovala
skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna.
Podrobnejša določila o načinu nakazovanja sredstev
in predložitvi dokazil o realizaciji posameznega programa oziroma projekta in plačilu stroškov se določijo
v razpisni dokumentaciji.
7. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma
dokazila, ki so navedene v razpisnem obrazcu. V kolikor
prijavitelj prijavlja dva projekta, mora za vsak posamični
projekt izpolniti ločen obrazec, priloge oziroma dokazila
pa vložiti v enem izvodu za oba prijavljena projekta.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si, pod rubriko Javni razpisi ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo
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v času uradnih ur v tajništvu Oddelka za družbene
dejavnosti (soba III/27). Dodatne informacije v zvezi
z razpisom lahko dobijo na tel. 05/335-03-53 (mag. Robert Cencič).
8. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti pošljite
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova
Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v glavni pisarni št. 36/I Mestne občine Nova Gorica z oznako
»Javni razpis – OMD 2019 – Ne odpiraj, do vključno
19. 4. 2019 do 10. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka
roka 19. 4. 2019 do 10. ure prispe na naslov naročnika
ali je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 36/I).
Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni
razpis in morebitna dopolnitev pred iztekom razpisnega
roka, vložena v zaprti kuverti, na kateri je navedeno:
– naslov sofinancerja,
– označba javnega razpisa, na katerega se prijava
nanaša (v primeru dopolnitve vlog se doda še beseda
»Dopolnitev«),
– naziv in naslov prijavitelja.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno odpremljene in označene vloge. Vse vloge, prispele po
roku in nepravilno odpremljene vloge bodo izločene iz
nadaljnjega postopka in vrnjene pošiljatelju.
Nepravočasne vloge in vloge, ki niso predložene na obrazcih razpisne dokumentacije, pristojni organ
s sklepom zavrže, formalno nepopolne vloge pa mora
prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori,
pristojni organ s sklepom vlogo zavrže.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje v celoti izpolnjen prijavni obrazec in obvezna dokazila – priloge,
ki jih določa razpisna dokumentacija.
9. Postopek dodeljevanja sredstev vodi Oddelek
za družbene dejavnosti, posamezne naloge v postopku
in ocenjevanje prijavljenih otroških in mladinskih programov in projektov pa opravlja petčlanska strokovna
komisija za oceno otroških in mladinskih programov in
projektov v mestni občini, imenovana s strani župana.
10. Odpiranje vlog ni javno in bo predvidoma 19. 4.
2019 v prostorih Mestne občine Nova Gorica.
11. Prijavljeni kandidati bodo o sofinanciranju pisno
obveščeni v roku do 60 dni od dneva odpiranja vlog.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-1602/19
Mestna občina Celje (MOC), Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, na podlagi določb Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 –
ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 –
ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP,
96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 –
ZIPRS1819, 13/18), Uredbe o postopku, merilih in
načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS,
št. 56/11), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011,
3/13, 81/16), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 –
odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18), Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2019 (Uradni list RS, št. 14/19) ter
10. in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov
v Mestni občini Celje, ki niso predmet drugih
financiranj iz proračuna Mestne občine Celje ali
proračuna Republike Slovenije za leto 2019
1. Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Celje
(MOC), Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet razpisa so prireditve, projekti in dogodki,
ki prispevajo k promociji mesta in večajo njegovo prepoznavnost v lokalnem in mednarodnem okolju. Obravnavane bodo vloge za enkratne prireditve, dogodke in
projekte, ki se bodo izvajali in zaključili v letu 2019.
Med prireditve in dogodke sodijo organizacija prireditev, proslav, predstav, festivalov in drugih enkratnih
dogodkov, gostovanja doma in v tujini in podobno. Med
projekte sodijo zvočni in filmski zapisi ter prireditve, ki
se načrtujejo oziroma potekajo skozi daljše časovno
obdobje, vendar se začnejo in zaključijo v tekočem letu.
Tiskanje knjig, brošur, poročil, letopisov ipd., ni predmet
financiranja tega razpisa.
Prireditve, dogodki in projekti ne smejo biti predmet
drugih financiranj iz proračuna MOC ali proračuna Republike Slovenije ter pomenijo pomemben prispevek pri
zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti občine.
3. Pogoji in merila
Pogoji:
Prireditve, projekti in dogodki, ki bodo sofinancirani
skladno s tem razpisom, morajo zadostiti naslednjim
pogojem:
– morajo opazno prispevati k promociji in prepoznavnosti Celja in njegovih ustvarjalcev;
– morajo biti izvedeni na območju MOC ali pa morajo ustvarjalci izhajati iz MOC, če gre za projekt ali
prireditev, ki bo izvedena izven MOC;
– morajo biti odprti in dostopni širšemu krogu obiskovalcev;
– morajo imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja;
– morajo imeti prepoznavno vsebino in značaj;
– se bodo izvajali in zaključili v letu 2019.
Pravico do sofinanciranja največ dveh prireditev,
projektov ali dogodkov v letu 2019 imajo:
– zavodi in društva, ki z vpisom v konstitutivni register, ustrezno evidenco ali ustrezni razvid ali z zakonom
pridobijo status (lastnost) pravne osebe in imajo sedež
v Mestni občini Celje;
– samostojni podjetniki posamezniki s sedežem
v MOC (s.p.);
– avtorske skupine in samostojni kulturni delavci
s stalnim prebivališčem v MOC.
Prijavitelji, ki v okviru svoje dejavnosti delujejo in
poslujejo z različnimi pravno-organizacijskimi oblikami,
navedenimi v prejšnjem odstavku, lahko prijavijo največ
dve prireditvi, projekta ali dogodka, v kolikor je ustanovitelj oziroma družbenik pravne osebe oziroma nosilec
s.p.-ja oziroma član avtorske skupine oziroma samostojni kulturni delavec ista oseba v vseh teh pravno-organizacijskih oblikah. Javna podjetja, javni zavodi in družbe,
katerih ustanoviteljica je MOC ali Republika Slovenija,
ne morejo kandidirati na tem razpisu.
Prijavitelji prireditev, projektov in dogodkov, ki se
po vsebini uvrščajo na več razpisanih področij, lahko za
isti namen kandidirajo samo na enem od javnih razpisov
oziroma javnih pozivov MOC.
Merila:
– kakovost, preglednost in inovativnost prireditve,
projekta, dogodka,
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– pomen prireditve, projekta, dogodka za promocijo
in prepoznavnost Celja in njegovih ustvarjalcev,
– preglednost, ekonomičnost in realnost finančne
konstrukcije,
– tradicionalnost prireditve, projekta, dogodka,
– usmerjenost v revitalizacijo javnih površin in vzpostavljanju novih prizorišč na območju starega mestnega
jedra Celja,
– udeležba na mednarodnih gostovanjih in festivalih (smiselno za področja umetnosti, športa, izobraževanja idr.),
– sodelovanje s partnerskimi oziroma pobratenimi
mesti, s katerimi ima MOC podpisan sporazum,
– število realiziranih prireditev, projektov, dogodkov
v zadnjih treh letih,
– reference sodelujočih slovenskih in mednarodnih
ustvarjalcev na področju kulture oziroma smiselno za
vsa ostala področja družbenega delovanja (šport, izobraževanje ipd.),
– dosedanje delo in reference organizatorja.
Komisija lahko za dogodke, ki so izjemnega pomena za MOC, promocijo Celja, mednarodno prepoznavnost in razvoj mesta ter dogodke, ki vključujejo večje
število sodelujočih in so namenjeni širokemu krogu gledalcev oziroma obiskovalcev, doseženemu številu točk
po zgoraj navedenih kriterijih dodeli še dodatne točke.
Podrobnejši način ocenjevanja po navedenih kriterijih in določitev višine sofinanciranja so opredeljeni
v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletni strani
MOC (http://moc.celje.si, zavihek Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni
natečaji za delovna mesta).
4. Okvirna višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega
razpisa znaša 38.000,00 EUR. Od tega: na prvem razpisnem roku (15. 4. 2019) največ do 19.000,00 EUR
in na drugem razpisnem roku (2. 9. 2019) največ do
19.000,00 EUR.
Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana
po izvedbi prijavljene prireditve, podpisani pogodbi in
po predložitvi popolnega končnega finančnega in vsebinskega poročila.
5. Vsebina prijave: prijavitelji morajo vložiti vlogo
v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
vključno z vsemi zahtevanimi prilogami oziroma dokazili,
ki so navedeni v njej. Prijavitelj mora uporabljati podatke
iz uradnih evidenc.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Vloge je mogoče oddati po pošti na naslov Mestna
občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje ali v glavni pisarni MOC na istem naslovu v času uradnih ur, in
sicer najkasneje do:
– 15. aprila 2019 za dogodke, prireditve in projekte,
ki so se oziroma se bodo izvedli in zaključili v obdobju
od 1. januarja do 30. junija 2019
– 2. septembra 2019 za dogodke, prireditve in projekte, ki se bodo izvedli in zaključili v obdobju od 1. julija
do 31. decembra 2019.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici na naslov Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje in z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na Javni razpis
za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje za leto 2019«. Na hrbtni strani mora biti
naveden naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepravilno opremljene vloge bodo kandidatom vrnjene neodprte.
7. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu
javnega razpisa
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Komisija bo vloge, ki bodo prispele do roka, obravnavala v tednu po zaključku roka.
Odpiranje vlog na javni razpis ni javno.
Če bo strokovna komisija ugotovila, da prijava ni
popolna, bo pisno pozvala prijavitelja, da vlogo v roku
5 dni od prejema dopolni. Če prijavitelj v določenem roku
vloge ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna.
Izbranim prejemnikom sredstev bo izdan sklep o izboru in se jih bo hkrati pozvalo k podpisu pogodbe. Če se
prejemnik v roku 15 dni od prejema poziva nanj ne odzove oziroma ne vrne podpisane pogodbe ali ne prevzame
pošte, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Vsi prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po sprejemu odločitve o dodelitvi
sredstev.
Prijavitelj vloge lahko vloži na župana pritožbo v roku
8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
Župan mora o pritožbi odločiti v roku 30 dni s sklepom.
MOC bo z izbranim prijaviteljem sklenila pogodbo
o sofinanciranju v letu 2019, v kateri bodo opredeljeni
pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnem
portalu MOC (moc.celje.si, zavihek Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku in javni
natečaji za delovna mesta) in v Uradnem listu RS.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom se lahko dobijo v Kabinetu župana, pri Anici Šepetavc, tel. 03/42-65-878,
elektronski naslov: anica.sepetavc@celje.si.
Mestna občina Celje
Ob-1603/19
Na podlagi 10. člena Statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 13/16 in 79/16), na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13, 81/16) in
določil Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2019
(Uradni list RS, št. 8/19) Občina Krško, CKŽ 14, 8270
Krško, objavlja
javni razpis
Sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih
priključkov in malih čistilnih naprav (MKČN)
za komunalne odpadne vode v občini Krško
v letu 2019
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in
malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do
50 PE (populacijskih enot) v občini Krško.
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji kandidiranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so:
– fizične osebe (gospodinjstva), lastniki individualnih
stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v občini Krško,
– društva s sedežem v občini Krško, ki predložijo
Odločbo o statusu društva, ki deluje v javnem interesu.
2. Pogoji pri izgradnji individualnega hišnega kanalizacijskega priključka:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski
objekt zgrajen po letu 1967 ali odločbo za stanovanjski
objekt, zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil 118. člena Gradbenega zakona uporabno
dovoljenje,
– pogoji za individualni hišni priključek morajo biti
skladni z razpisno dokumentacijo Tehnični pogoji za izvedbo priključitve, ki so navedeni v Prilogi 1,

– pri izgradnji in izračunu je potrebno upoštevati najkrajšo pot izvedbe priključitve na kanalizacijsko
omrežje,
– na območju, kjer se zgradi javna kanalizacija,
imajo lastniki stanovanjskih hiš s tem javnim razpisom
skrajni rok za pridobitev sredstev 3 leta po tem, ko je
izvajalec gospodarske javne službe v občini obvestil
potencialne uporabnike o možnosti priključitve na javno
kanalizacijo.
3. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt
zgrajen po letu 1967 ali odločbo za stanovanjski objekt,
zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil
118. člena Gradbenega zakona uporabno dovoljenje,
– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih
vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje
8. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17),
– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 10. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki
jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17),
– čistilna naprava mora biti izven agromelioracij,
znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacije, razen v primeru, da bi bila tehnična priključitev na kanalizacijsko omrežje nesorazmerno drago – informacije si
vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi KOSTAK d.d.,
Leskovška cesta 2a, Krško. V primeru kasnejše izgradnje kanalizacije se prijavitelj v skladu z obstoječim
občinskim Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode na območju Občine Krško
(Uradni list RS, št. 73/12, 84/13) obvezuje priključiti na
javno kanalizacijo,
– v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS,
št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15) se malih čistilnih naprav ne sme vgrajevati na vodovarstvenih območjih – informacije o lokacijah vodovarstvenih
območij si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi
KOSTAK d.d., Leskovška cesta 2a, Krško ali na Občini
Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo.
4. Deleži sofinanciranja
Na osnovi Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov
na teh območjih (Uradni list RS, št. 36/04, 103/06, 92/14
in 76/17 – ZVISJV-1) so določena naslednja merila:
– v pasu do 1.500 m (naselja: Spodnji Stari Grad,
Spodnja Libna, Stara vas, Žadovinek) do 95 % upravičenih stroškov investicije;
– v pasu do 2.500 m (krajevne skupnosti: KS Leskovec, KS Krško polje, KS Dolenja vas) do 82 % upravičenih stroškov investicije;
– ostali v območju občine Krško do 70 % upravičenih stroškov investicije.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Krško za leto 2019, pod proračunsko postavko 4055 –
ravnanje z odpadno vodo, konto 4119 in 4120, v višini
54.500,00 EUR.
Finančna sredstva, zagotovljena v proračunu, so
namenjena za:
– sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih
priključkov v okvirni višini 27.000,00 EUR in
– sofinanciranje malih čistilnih naprav v okvirni višini 27.500,00 EUR.
Skupna višina sredstev iz prvega odstavka te točke se lahko poveča z zagotovitvijo dodatnih sredstev
v proračunu.
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IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od 1. 1.
2016 do oddaje vlog in se jih izkazuje s kopijami računov.
Sofinancirajo se upravičeni stroški za stanovanjski
objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem ali z odločbo,
da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil 118. člena Gradbenega zakona, uporabno dovoljenje.
Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezen
stanovanjski objekt znaša 2.400,00 EUR z DDV.
Upravičeni stroški za individualne hišne kanalizacijske priključke za obstoječe stanovanjske objekte
z veljavnim gradbenim dovoljenjem ali z odločbo, da
ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil
118. člena Gradbenega zakona uporabno dovoljenje,
so:
– stroški materiala (cevi, jaški, spojke …) – maksimalna višina upravičenih materialnih stroškov je navedena v Prilogi 2 – Maksimalna višina upravičenih materialnih stroškov,
– stroški storitev (priključitev na javni kanalizacijski
kanal – gospodarska javna služba, strojna, montažna
dela, zemeljska dela – maks. 12,00 EUR z DDV na
tekoči meter, geodetski posnetek kanalizacijskega priključka).
Upravičen strošek malih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem je nakup in montaža male čistilne naprave.
V primeru, da je skupni znesek računov za dobavljeno opremo in opravljeno delo nižji od zneskov, ki
so navedeni v Prilogi 2 – Maksimalna višina upravičenih
materialnih stroškov, se upošteva znesek po računu.
Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.
V. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti popolno
vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS na razpolago na sedežu Centra za
podjetništvo in turizem Krško (CPT Krško), Cesta krških
žrtev 46, Krško, na spletnih straneh CPT Krško (www.
cptkrsko.si) pod rubriko aktualni javni razpisi ter na spletni strani Občine Krško (www.krsko.si) pod rubriko Javni
razpisi.
VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po
pošti na naslov: Center za podjetništvo in turizem Krško,
Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško.
Kandidati lahko vloge oddajo do vsakega prvega
delovnega ponedeljka v mesecu, razen v mesecu avgustu, ko odpiranje vlog ne bo potekalo. Odpiranje vlog se
bo izvajalo vsako prvo delovno sredo v mesecu po roku
za oddajo vlog. Za prvo odpiranje lahko kandidati oddajo vloge prvi delovni dan v mesecu aprilu in do prvega
delovnega ponedeljka v mesecu maju. Vloge se bodo
sprejemale do prvega delovnega ponedeljka v mesecu
novembru oziroma do porabe sredstev.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora
biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis sofinanciranje individualnih hišnih priključkov in malih čistilnih naprav«. Na hrbtni strani kuverte mora biti
navedeno ime in priimek ter naslov vlagatelja.
Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno
oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.
VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna komisija bo vloge odpirala in obravnavala enkrat mesečno,
in sicer vsako prvo delovno sredo v mesecu po roku za
oddajo vlog, razen v mesecu avgustu in decembru. Če
vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku
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osem dni od prejema poziva za dopolnitev vloge le-to
dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Popolne vloge
bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so
navedeni v točki II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev.
Vse prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem zaporedju prispetja vloge.
V primeru, da bo prispelih popolnih vlog več kot je
na voljo razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost
vloge:
a) Za individualne hišne kanalizacijske priključke:
vloge s potrdilom o plačanem računu opravljene storitve
starejšega datuma.
b) Za male čistilne naprave: vloge s priloženim potrdilom, da se je vlagatelj udeležil delavnice o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda v individualnih
MKČN, organiziranih v sklopu projekta VARUJVODO.
V primeru, da bo več vlog z istim datumom potrdila
o plačanem računu (za hišne priključke) oziroma s priloženim potrdilom o udeležbi na delavnici (za MKČN),
se bodo te vloge obravnavale glede na datum potrdila
o plačanem računu opravljene storitve.
V primeru, da bo več vlog z istim datumom potrdila
o plačanem računu, se bodo te vloge obravnavale glede
na datum izdane izjave o ustreznosti oziroma pravilni
priključitvi.
V primeru, da bo več vlog z istim datumom izjave
o ustreznosti oziroma pravilni priključitvi, se bodo te vloge obravnavale po časovnem zaporedju prispetja vloge.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni
s sklepom v roku 15 dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu
in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim
upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in
ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo
sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca
v roku 30 dni od prejetja zahtevka.
Prijavitelji lahko pridobijo sredstva za isto naložbo
le enkrat. V kolikor je prijavitelj že prejel javna sredstva
za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.
VIII. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja predstavnik Občine Krško, ki opravlja nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet tega razpisa.
Kontrolo pri graditvi kanalizacijskih priključkov, nad kanalskim priključkom in revizijskim jaškom pa izvaja predstavnik bodočega upravljavca Kostak d.d.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila
porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali
pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov
oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je
občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev
v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva
s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
Občina Krško
Ob-1612/19
Mestna občina Maribor z dnem 15. 3. 2019 objavlja Javni razpis za izbiro kulturnih projektov, ki jih
bo v letu 2019 sofinancirala Mestna občina Maribor
(JPR-KUL-2019).
Predmet javnega razpisa je izbira kulturnih projektov mariborskih nevladnih in drugih zasebnih organizacij
in samozaposlenih na področju kulture, ki bodo izvedeni
v letu 2019 na območju Mestne občine Maribor oziroma
v primeru gostovanja projekta v tujini in jih bo sofinancirala Mestna občina Maribor.
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Razpis se nanaša na naslednja področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: uprizoritvene
umetnosti, glasbene umetnosti, likovne umetnosti, intermedijske umetnosti, knjigo, kulturno dediščino ter film in
avdiovizualne dejavnosti.
Razpisna dokumentacija je od 15. 3. 2019 do 15. 4.
2019 dosegljiva na spletni strani Mestne občine Maribor/Javni razpisi/Javni razpisi – kultura in mladina.
Mestna občina Maribor
Ob-1640/19
Občina Žirovnica na podlagi 17. člena Zakona
o športu (Uradni list RS, št. 29/07 in 21/08 – ZNOrg),
5. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 14/19) in Proračuna Občine Žirovnica za leto 2019 objavlja
javni razpis
za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v Občini Žirovnica za leto 2019
1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa: Občina
Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: Zakon o športu (ZŠpo-1) in Odlok o sofinanciranju letnega
programa športa v Občini Žirovnica.
3. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednji
programov in področij letnega programa športa v letu 2019
(v nadaljevanju: LPŠ), v skupni višini 87.000 EUR, od tega:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in
mladine
– Športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– Športniki državnega razreda in vrhunski
šport

9.300,00
57.200,00
3.700,00

– Športne prireditve
3.700,00
– Izobraževanje, usposabljanje in
izpopolnjevanje strokovnih kadrov
v športu
500,00
– Delovanje športnih društev
5.500,00
– Razvoj športnih pripomočkov in opreme
5.000,00
– Športna rekreacija
2.100,00
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: na
javnem razpisu lahko kandidirajo izvajalci LPŠ, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 6. člena Zakona
o športu in 8. člena Odloka o sofinanciranju letnega
programa športa v Občini Žirovnica.
5. Merila za izbor izvajalcev LPŠ so določena v Odloku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Žirovnica.
6. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni
strani: www.zirovnica.si. Razpisno dokumentacijo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur na sedežu
Občine Žirovnica, Breznica 3, Žirovnica, kjer dobijo tudi
vse dodatne informacije.
7. Rok za prijavo na razpis je do vključno 2. 4. 2019.
Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
8. Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina
Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica. Prijave morajo biti dostavljene v zaprti kuverti z navedbo naslova
vlagatelja in z oznako »Letni program športa 2019, ne
odpiraj – vloga«.
9. Odpiranje ponudb bo predvidoma 3. 4. 2019 in ni
javno. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja vlog.
10. Z izbranimi izvajalci LPŠ bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, proračunska sredstva po tem
razpisu morajo biti porabljena do konca leta 2019.
Občina Žirovnica
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Javne dražbe
Ob-1609/19
Naročnik: Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj
na podlagi 43. in 68. člena Statuta RKS (z dne 15. 12.
2014) objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb
Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj, Mirje 19,
1000 Ljubljana.
Postopek javne dražbe vodi Komisija za vodenje
postopka javne dražbe za zemljišče parc. št. 671/3
k.o. Oltra – pristojna komisija.
II. Opis predmetov prodaje:
A. Zemljišče
1. Predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče, nepremičnina 671/3, k.o. Oltra, v izmeri 16.216 m2.
a) Na območju so predvidena urejanja z izvedbenim
načrtom (OPPN);
b) Občina Ankaran za parcelo predkupne pravice
ne uveljavlja;
c) Podrobna namenska raba je SS – stanovanjske
površine;
d) Na parceli so vknjižene hipoteke, za katere bo
banka ob prodaji izdala izbrisne pobotnice;
e) Ogled možen samostojno ali po predhodni najavi
na tel. 041/551-846, kontakt Grabar Egidio;
f) Izklicna cena 2.306.000,00 EUR.
III. Potek javne dražbe: glede vprašanj samega poteka javne dražbe smo dosegljivi na tel. 01/24-14-328
oziroma 051/631-687 od 15. 3. 2019 do 29. 3. 2019 ob
delovnikih, med 10. in 12. uro.
IV. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije ne bodo
upoštevane. Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete
v ceno, stroške notarskih storitev in vpis v zemljiško
knjigo, plača kupec. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu dražitelju.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– za 10.000,00 EUR.
3. Predvidena javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
4. Sklenitve pogodbe: če dražitelj ne podpiše pogodbe v roku, s katerim ga obvesti prodajalec iz razlogov, ki so na strani dražitelja ali ne plača kupnine kljub
opominu, prodajalec zadrži njegovo kavcijo, kot tudi če
se dražbe sam dražitelj oziroma njegov pooblaščenec
ne udeleži.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10 % izklicne cene na transakcijski račun Rdečega križa Slovenije: SI56 2900 0000 3377 785,
sklic 00 99999. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo
uspeli, se kavcija brez obresti vrne v roku 15 dni od
zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 30 dneh po prejetju računa, ki
ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe.
Kupnina se vplača na transakcijski račun Rdečega križa Slovenije: SI56 2900 0000 3377 785,
sklic 00 99999. Plačilo celotne kupnine v navedenem

roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena
kavcija se všteje v kupnino.
Nepremičnina preide v last kupca po plačilu celotne
kupnine in ostalih stroškov. Zemljiškoknjižno dovolilo
prodajalec izstavi po celotnem plačilu kupnine.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan
javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe oziroma na podlagi overjenega pooblastila druga oseba.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki
bodo do 29. 3. 2019 do 12. ure na naslov naročnika:
Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj, Mirje 19, 1000
Ljubljana, predložili v zaprti ovojnici s pripisom »Ne
odpiraj, javna dražba 671/3 k.o. Oltra« in s pripisom na
hrbtni strani ovojnice ime, priimek in naslov dražitelja,
naslednje dokumente:
a. Kopijo potrdila o plačani kavciji, iz katere je zraven plačila razviden tudi predmet nakupa in priloženo
celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije;
b. Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan
mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke);
c. Dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo,
da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR
(velja le za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdila za slovenske pravne osebe, v kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);
d. Izpisek iz sodnega registra (samo za pravne
osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro
največ 30 dni;
e. Morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo predložiti originalno overjeno (notar ali Upravna
enota) pooblastilo za udeležbo na javni dražbi;
f. Kopijo osebne izkaznice, oziroma potnega lista
(fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb);
g. Originalno podpisano pisno izjavo, da ponudnik
sprejema razpisne pogoje;
h. Podpisano soglasje, da se strinja z obdelavo
njegovih osebnih podatkov v vseh postopkih predmetne
javne dražbe;
i. Podpisano izjavo na A4, da niste cenilec nepremičnine, ki jo kupujete s strani naročnika Rdeči križ Slovenije in za vodenje postopka javne dražbe za zemljišče
parc. št. 671/3 k.o. Oltra, ter z njimi povezana oseba za
kar se štejejo:
– fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena,
v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom
komisije ali s cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu
do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza
oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
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– fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem
v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
– pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije
ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
– druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan
član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave
ostaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju
funkcije člana komisije ali cenilca.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni
mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno,
naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le-te.
8. Predložiti je potrebno tudi:
a. Davčno številko oziroma ID številko za DDV,
EMŠO oziroma matično številko, morebiten e-naslov in
telefonsko številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni
dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost
pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
a. Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b. Izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c. Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
10. Pravila javne dražbe: javno dražbo vodi pristojna komisija.
11. Ustavitev postopka: naročnik lahko s soglasjem predstojnika, do sklenitve pravnega posla, postopek
javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne
izkazane stroške.
V. Datum, čas in kraj javne dražbe: predvidena
prodaja bo potekala 1. 4. 2019 ob 12. uri, v prostorih
Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj, Mirje 19, 1000
Ljubljana.
Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj
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Razpisi delovnih mest
Ob-1570/19
Svet zavoda Osnovne šole Šmartno na podlagi
58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja in na podlagi sklepa 3. redne seje sveta
zavoda z dne 4. 3. 2019 razpisuje delovno mesto
ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15; 46/16
in 49/16 – popr; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 23. 8. 2019.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat ga lahko pridobi v letu dni od dneva imenovanja),
– dokazila o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje (ne sme biti starejše od
30 dni),
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (ne sme biti starejše od 30 dni),
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Šmartno, Pungrt 9, 1275 Šmartno pri
Litiji, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
V tekstu uporabljeni izraz ravnatelj v moški slovnični
obliki, je uporabljen kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda Osnovne šole Šmartno
Ob-1572/19
Svet zavoda Osnovne šole Gustava Šiliha Maribor,
Majcigerjeva 31, 2000 Maribor, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
s sklepom, sprejetim na 5. redni seji Sveta zavoda
OŠ Gustava Šiliha Maribor, ki je bila dne 27. 2. 2019.
Člani sveta so soglasno potrdili 9. sklep 5. seje za razpis
delovnega mesta ravnatelja/ravnateljice, objavljenega
v Uradnem listu RS in določili razpisni rok 8 dni od objave razpisa.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,

št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D),
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – Zvaj).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2019.
Izbrani/a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (overjeno dokazilo o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki nista starejši od 30 dni) pošljite v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole
Gustava Šiliha Maribor, Majcigerjeva 31, 2000 Maribor,
z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Gustava Šiliha Maribor
Ob-1573/19
Svet zavoda Osnovne šole dr. Slavka Gruma, Cankarjev trg 2, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi sklepa,
sprejetega na 8. seji Sveta šole z dne 21. 2. 2019, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-K, 25/17).
– Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
– Predvideni začetek dela od dne 1. 9. 2019.
– Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
– Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev
– (dokazila o: izobrazbi*, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu – neobvezno**, program vodenja zavoda, delovnih izkušnjah
v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku,
ki ne sme biti starejše od 30 dni)
pošljite po pošti v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet zavoda Osnovne šole dr. Slavka Gruma, Cankarjev trg 2, 1410 Zagorje ob Savi, »Prijava na razpis za
ravnatelja«.
Opomba:
*izpolnjevanje izobrazbenih pogojev za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (ZOFVI, 99. člen)
**kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, ga mora
pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata
(ZOFVI, 53. člen).
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Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole dr. Slavka Gruma
Ob-1574/19
V skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91 in 8/96) in z 58. členom ZOFVI, Svet
zavoda Glasbene šole Ribnica, Kolodvorska ul. 10, 1310
Ribnica, razpisuje delovno mesto
ravnatelja
Moška izrazna oblika v vseh pomenih in celotni vsebini tega razpisa vsebuje in pomeni hkrati tudi žensko
izrazno obliko v vseh pomenih in vsebini.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2019.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni
v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Ribnica,
Kolodvorska ulica 10, 1310 Ribnica, z oznako »Prijava
na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in predloži kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Ribnica
Ob-1575/19
Svet zavoda Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in
umetniške gimnazije Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28a,
1000 Ljubljana, na podlagi s sklepa seje Sveta zavoda
z dne 22. 2. 2019 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17
– ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2019.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/ice se opravlja polni delovni čas. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let. Za čas mandata bo z izbranim/o kandidatom/ko sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem
mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev – dokazila o:
– izobrazbi,
– nazivu,
– opravljenem strokovnem izpitu,
– opravljenem ravnateljskem izpitu,
– delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem
postopku,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28a, 1000
Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ico«.
Potrdila ne smejo biti starejša od enega meseca.
Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji
dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/e
v zakonitem roku.
Svet zavoda Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije
in umetniške gimnazije Ljubljana
Ob-1576/19
Svet zavoda Osnovne šole Litija, Ulica Mire Pregljeve 3, 1270 Litija, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi sklepa 4. redne seje sveta zavoda z dne 5. 3. 2019
razpisuje delovno mesto
ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15; 46/16
in 49/16 – popr; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2019.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja za polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni
v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Litija, Ulica
Mire Pregljeve 3, 1270 Litija, z oznako »Prijava na razpis
za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
V tekstu uporabljeni izraz ravnatelj v moški slovnični
obliki je uporabljen kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda Osnovne šole Litija
Ob-1577/19
Svet zavoda Vrtec Mladi rod, Črtomirova ulica 14,
1000 Ljubljana, na podlagi 53. in 58. člena Zakona

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja –
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16,
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z ZOFVI.
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.
Predvideni začetek dela je 21. 6. 2019.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah
v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem
postopku – potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni, pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov Svet Vrtca
Mladi rod, Črtomirova ulica 14, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico – Ne
odpiraj«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtec Mladi rod
Ob-1578/19
Svet zavoda Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica na podlagi 14. člena Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma
Ribnica (Uradni list RS, št. 117/08), 39. člena Statuta
Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica in
sklepa Sveta zavoda z dne 17. 12. 2018 razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja zavoda
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka univerzitetna izobrazba zdravstvene smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– smisel za organizacijo in vodenje, ki ga kandidat
izkazuje v priloženem programu dela in razvoja ZD
Ribnica,
– poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda,
– državljanstvo RS in aktivno znanje slovenskega
jezika,
– 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 njega ne sme biti vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Prijava mora vsebovati:
– 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 oziroma diplomo,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– program dela in razvoja ZD Ribnica za mandatno
obdobje,
– izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
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– 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,
– zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje pristojnemu organu pridobitev podatkov
iz predhodnih alinej iz uradne evidence.
Delovno mesto direktorja se razpisuje za mandatno
dobo štirih let. Kandidati naj vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev naslovijo na Zdravstveni dom dr. Janeza
Oražma Ribnica, Majnikova 1, 1310 Ribnica, z oznako
»za razpisno komisijo«. Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izboru
v zakonitem roku.
Svet zavoda Zdravstvenega doma
dr. Janeza Oražma Ribnica
Ob-1579/19
Svet zavoda VIZ Vrtec Mavrica Izola, Osvobodilne
fronte 15, 6310 Izola, je na svoji seji dne 6. 3. 2019 sprejel sklep o razpisu delovnega mesta
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 57/12, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)
v nadaljnjem besedilu: ZOFVI.
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela je 12. 7. 2019.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo
5 let. Delo na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice
se opravlja polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– izobrazbi,
– nazivu,
– opravljenem strokovnem izpitu,
– opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/-ka
lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, mora
pa si ga pridobiti najpozneje v enem letu po začetku
mandata),
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše
od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem
postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja s strani ZPIZ-a ali
kopija delavske knjižice),
– program vodenja zavoda,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih
izkušenj,
pošljite v roku 8 dni po objavi razpisa, v zaprti ovojnici na
naslov Svet zavoda VIZ Vrtec Mavrica Izola, Osvobodilne fronte 15, 6310 Izola, s pripisom »Ne odpiraj – prijava
na razpis za ravnatelja«.
Vloga bo šteta za pravočasno, če bo oddana na
pošti s priporočeno pošiljko zadnji dan roka ali vročena
v tajništvu vrtca, na naslovu Osvobodilne fronte 15, Izola, najkasneje do 22. 3. 2019 do 13. ure.
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Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda VIZ Vrtec Mavrica Izola
Št. II-200388/2019-1

Ob-1581/19

Na podlagi 34., 35., 41. in 42. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in
127/06 – ZJZP) ter 44. in 45. člena Statuta Doma upokojencev Podbrdo in v skladu s sklepom Sveta Doma
upokojencev Podbrdo, sprejetim na 5. korespondenčni
seji dne 7. 3. 2019, Svet zavoda razpisuje prosto delovno mesto

nosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem
postopku, ki ne smeta biti starejša od enega meseca)
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici s pripisom »Za razpis ravnatelja« na naslov: Svet zavoda
Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas, Trata 40,
4224 Gorenja vas.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program za vodenje zavoda za mandatno obdobje.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Ivana Tavčarja
Gorenja vas

strokovni vodja (m/ž)

Ob-1584/19

Za strokovnega vodjo zavoda je lahko imenovan,
kdor poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom,
izpolnjuje še naslednje pogoje:
– zahteve 56., 57., 69. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 114/06 – ZUTPG),
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit za dela na področju socialnega varstva po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 23/07
– popr., 41/07 – popr., 114/06 – ZUTPG).
Mandat strokovnega vodja traja 5 let.
Kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 10 dni
po njegovi objavi.
Pisne vloge z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev, kratkim življenjepisom, z opisom
dosedanjih delovnih izkušnjah ter program strokovnega
dela v Domu upokojencev Podbrdo pošljite na naslov:
Svet Doma upokojencev Podbrdo, Podbrdo 33, 5243
Podbrdo, s pripisom »prijava na razpis za strokovnega
vodjo-ne odpiraj«.
Od kandidata pričakujemo dodatna znanja s področja gerontologije in psihogeriatrije, organizacijske sposobnosti in pripravljenosti na timsko delo ter poznavanje
osnovnih programskih aplikacij v okolju MS Windows.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v roku 30 dni po
objavi razpisa.
Svet Doma upokojencev Podbrdo
Ob-1582/19
Svet zavoda Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja
vas, Trata 40, 4224 Gorenja vas, na podlagi sklepa,
sprejetega na 11. redni seji, dne 6. 3. 2019, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24
in 47/1; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo
5 let.
Začetek dela 1. 9. 2019.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (potrdilo o izobrazbi, o nazivu, o strokovnem
izpitu, o opravljenem ravnateljskem izpitu, o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznova-

Svet šole Osnovne šole Slave Klavore Maribor,
Štrekljeva ulica 31, 2000 Maribor, na podlagi sklepa
Sveta šole z dne 6. 3. 2019, razpisuje delovno mesto
ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15,
46/16, 49/16 – popr., v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2019.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet šole Osnovne šole Slave Klavore Maribor,
Štrekljeva ulica 31, 2000 Maribor, z oznako »Prijava na
razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek
življenjepis in dosedanje delovne izkušnje.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet šole Osnovne šole Slave Klavore Maribor
Št. 110-6/2019

Ob-1587/19

Svet zavoda Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana, Kosovelova ulica 6, 6210 Sežana, na podlagi 34.
in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91
in 8/96), 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in sklepa
Sveta zavoda z dne 7. 3. 2019 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
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58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17
– ZVaj).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2019.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo
5 let, s polnim delovnim časom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljanem ravnateljskem izpitu
(kandidat/-ka ga lahko pridobi v letu dni od dneva imenovanja),
– dokazila in opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje (ne sme biti starejše od
30 dni),
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku (ne sme biti starejše od 30 dni),
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis (ni obvezen)
pošljite v desetih dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet zavoda Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana,
Kosovelova ulica 6, 6210 Sežana, z oznako »Prijava na
razpis za ravnatelja«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Nepopolne vloge bodo zavržene.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Srečka Kosovela
Sežana
Št. 1/2019
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– ima najmanj štiri leta delovnih izkušenj na vodstvenih mestih,
– obvlada najmanj en tuji jezik.
Kandidati morajo k prijavi priložiti še:
– Europass življenjepis;
– svojo zamisel razvoja in delovanja šole v prihodnjih štirih letih;
– dokazila o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe – izvirnik ali overjeno kopijo;
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja zahtevanih delovnih izkušenj;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje pogoja zahtevanih delovnih izkušenj na
vodstvenih mestih in
– dokazilo o znanju tujega jezika (javno veljavna
listina).
Kandidat bo imenovan za obdobje 4 let.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Mandat
direktorja traja štiri leta, s pričetkom 1. 9. 2019. Po njegovem poteku je lahko ponovno imenovan.
Direktorja imenuje svet šole s soglasjem ustanovitelja.
Prijave z življenjepisom in vsemi zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor Šole za
ravnatelje« v osmih dneh po objavi javnega razpisa
v Uradnem listu RS na naslov: Šola za ravnatelje, Vojkova 63, 1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo prijave, ki bodo pravočasno poslane po pošti. Za pravočasno poslano priporočeno prijavo po pošti se šteje, da je pravočasna, če je oddana
na pošto zadnji dan roka za prijavo.
Nepopolne prijave, ki jih kandidati ne bodo dopolnili
niti v dodatnem roku, ki bo naveden v pozivu na dopolnitev, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku
osmih dni po izdaji sklepa o izbiri.
Šola za ravnatelje

Ob-1590/19

Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 121/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP)
in 2. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Šola za
ravnatelje št. 01403-5/2008/4 z dne 18. 3. 2008, Sklepa
o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Šola
za ravnatelje št. 01403-12/2015/7 z dne 3. 3. 2015, Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda
Šola za ravnatelje št. 01403-12/2015/14 z dne 13. 6.
2017, 17. člena Statuta Šole za ravnatelje in 23. člena
Poslovnika o delu sveta Šole za ravnatelje, Šola za ravnatelje objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja
javnega zavoda Šola za ravnatelje,
Vojkova 63, Ljubljana
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu 3. stopnje ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem
programu za pridobitev magisterija znanosti ali doktorata znanosti,
– ima najmanj pet let delovne dobe na področju
vzgoje in izobraževanje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF
in 57/12 – ZPCP-2D),

Ob-1594/19
Svet zavoda OŠ Anice Černejeve Makole, Makole 24, 2321 Makole, na podlagi sklepa št. 7, sprejetega
na seji 7. 3. 2019, razpisuje delovno mesto
ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 20. 8. 2019.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni
v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpi-
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sa na naslov: Svet zavoda OŠ Anice Černejeve Makole,
Makole 24, 2321 Makole, z oznako »Prijava na razpis
za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi
kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Anice Černejeve Makole
Št. 0141-6/2019/1

Ob-1595/19

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16,
61/17 in 21/18 – ZNOrg), 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 121/91, 451/94 Odl. US: U-I-104/92,
8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06
– ZJZP) in tretjega odstavka 9. člena Sklepa o ustanovitvi
Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 65/08, 54/14 in 83/18) Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto
generalnega direktorja
Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba s področja družboslovja,
humanistike ali tehnike;
– najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let izkušenj pri vodenju dela;
– poznavanje področja dela zavoda;
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– višjo raven znanja najmanj enega svetovnega
jezika;
– osnovno raven znanja drugega svetovnega jezika.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu
ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da
visoko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za
slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja svetovnega
jezika se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o aktivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno,
srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru
študija enega izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev
ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini
v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz svetovnega
jezika na dodiplomskem študiju.
Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem
izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola
tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega
je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika

uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– vizijo delovanja zavoda v prihodnjih petih letih, ki
vsebuje finančni, kadrovski in organizacijski vidik;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega
programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje sledečih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje,
2. poznavanje področja dela zavoda,
3. sposobnost za organiziranje in vodenje dela
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma
druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela
ter opis dela);
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja
slovenščine;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo
znanje pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na osnovni ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je
bilo znanje pridobljeno.
Minister, pristojen za kulturo, bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta,
imenoval za generalnega direktorja javnega zavoda za
obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta Javnega
zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – generalni direktor – ZVKDS« v enaindvajsetih dneh po objavi javnega razpisa na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali
na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Vesna Rifelj, tel. 01/369-59-73,
elektronski naslov: vesna.rifelj@gov.si.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Št. 0141-5/2019/1

Ob-1596/19

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16,
61/17 in 21/18 – ZNOrg), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in
127/06 – ZJZP) in prvega odstavka 10. člena Sklepa
o ustanovitvi javnega zavoda Narodna in univerzitetna
knjižnica (Uradni list RS, št. 46/03 in 85/08) Ministrstvo
za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto
ravnatelja
javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba;
– najmanj deset let delovnih izkušenj na vodilnih
delovnih mestih, od tega najmanj pet let delovnih izku-
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šenj pri vodenju javnega zavoda oziroma službe z enako
ali podobno dejavnostjo;
– aktivno znanje slovenskega jezika in višja raven
znanja najmanj enega svetovnega jezika;
– vodstvene in organizacijske sposobnosti.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu
ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da
visoko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za
slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
Za višjo raven znanja svetovnega jezika se šteje
potrdilo o aktivnem znanju jezika ali dokazilo, da se je
kandidat šolal v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe
– osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri
je to materni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe
v okviru študija enega izmed svetovnih jezikov ali je
6 mesecev ali več opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku ali je uspešno opravil izpit iz
svetovnega jezika na dodiplomskem študiju.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– načrt vodenja dela in poslovanja knjižnice v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere morajo biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na
kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje sledečih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje na vodilnih delovnih
mestih
2. vodstvene in organizacijske sposobnosti
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma
druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela
ter opis dela);
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja
slovenščine;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika
na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija, v okviru katere je bilo
znanje pridobljeno.
Minister, pristojen za kulturo, bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta
javnega zavoda, imenoval za ravnatelja javnega zavoda
za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo
o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – ravnatelj – Narodna in univerzitetna knjižnica« v tridesetih dneh po objavi javnega
razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva:
gp.mk@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena
z elektronskim podpisom.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno prispele in popolne prijave kandidatov, ki bodo
izpolnjevali razpisne pogoje.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij
v zvezi z javnim razpisom je Marjana Cvenkel Lesjak,
tel. 01/369-59-99, elektronski naslov: marjana.cvenkel-lesjak@gov.si.
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V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Ob-1597/19
Na podlagi sklepa sveta zavoda Osnovne šole Kozara Nova Gorica, ki je bil sprejet na 4. redni seji sveta
zavoda 21. 2. 2019, svet zavoda Osnovne šole Kozara
Nova Gorica, Kidričeva ulica 35, 5000 Nova Gorica,
razpisuje delovno mesto
ravnatelj m/ž
Kandidat/ka mora za imenovanje na delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,
47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2019. Delo na
delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni
čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let, z njim
bo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu
ravnatelj za čas trajanja mandata.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa priporočeno v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis za ravnatelja« na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Kozara Nova Gorica,
Kidričeva ulica 35, 5000 Nova Gorica. Obvezna dokazila o izpolnjevanju pogojev: – overjena kopija potrdila o izobrazbi in nazivu; – overjena kopija potrdila
o opravljenem strokovnem izpitu; – overjena kopija potrdila o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko
kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, pridobiti si ga
mora v roku enega leta, sicer mandat po zakonu preneha); – kopija delovne knjižice ali izpis ZPIZ ali potrdilo
delodajalca o delovnih izkušnjah, ki dokazuje vsaj 5 let
delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju; – originalno
potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– originalno potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost in – originalno potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku.
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni. Kandidat mora
k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno
obdobje in opis dosedanjih delovnih izkušenj, lahko
pa predloži tudi kratek življenjepis (neobvezno). Vlogo
bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji dan roka
s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Kandidati bodo
pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Kozara Nova Gorica
Ob-1600/19
Na podlagi 8. sklepa 5. redne seje Sveta zavoda
OŠ Stari trg ob Kolpi z dne 26. 2. 2019 Svet zavoda OŠ
Stari trg ob Kolpi razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja
OŠ Stari trg ob Kolpi
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
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št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15,
46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 7. 2019.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku ter življenjepis) pošljite v 10 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole
Stari trg ob Kolpi, Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob
Kolpi, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Stari trg ob Kolpi
Št. 0141-7/2019/1

Ob-1601/19

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16,
61/17 in 21/18 – ZNOrg), 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 121/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in
127/06 – ZJZP) in tretjega odstavka 8. člena Sklepa
o ustanovitvi javnega zavoda Arboretum Volčji Potok
(Uradni list RS, št. 111/03, 112/08 in 15/17) Ministrstvo
za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja
javnega zavoda Arboretum Volčji Potok
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge bolonjske stopnje, ene izmed strok, zastopane v dejavnosti
zavoda,
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj
tri leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
– poznavanje področja dela zavoda,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
– znanje slovenskega jezika na višji ravni,
– znanje dveh svetovnih jezikov na osnovni ravni.
Za znanje slovenskega jezika na višji ravni se šteje,
če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na
slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo
šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih
šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim
potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove
o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine
po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne
stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da višjo raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil
preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.

Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem
izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji
(šola tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem
srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe),
iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz
svetovnega jezika uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega
programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje naslednjih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje,
2. poznavanje področja dela zavoda,
3. sposobnost za organiziranje in vodenje dela
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma
druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela
ter opis dela);
– izjavo, da obvlada višjo raven znanja slovenščine;
– izjavo o znanju dveh svetovnih jezikov na osnovni
ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in
izobraževalna institucija, v okviru katere je bilo znanje
pridobljeno.
Minister, pristojen za kulturo, bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta,
imenoval za direktorja javnega zavoda za obdobje petih
let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za
določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda Arboretum Volčji potok.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor – Arboretum« v tridesetih
dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski
naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno prispele in popolne prijave kandidatov, ki bodo
izpolnjevali razpisne pogoje.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Tjaša Milač, tel. 01/369-58-77,
elektronski naslov: tjasa.milac@gov.si.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Ob-1606/19
Na podlagi sklepa Sveta zavoda Osnovne šole
Dušana Flisa Hoče, ki je bil sprejet na 6. redni seji, dne
11. 3. 2019, Svet zavoda Osnovne šole Dušana Flisa
Hoče, Šolska ulica 10, 2311 Hoče, razpisuje delovno
mesto
ravnatelja
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in
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57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US:U-1-269/12-24 in 47/15;
v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas.
Predviden začetek dela bo 1. 9. 2019.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni
v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Dušana Flisa
Hoče, Šolska ulica 10, 2311 Hoče, z oznako »Prijava na
razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Dušana Flisa Hoče
Ob-1607/19
Svet Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec
na podlagi sklepa z dne 21. 2. 2019 razpisuje delovno
mesto
ravnatelja/ravnateljice
Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24
in 47/15, 46/16, 49/16 – popr.; v nadaljnjem besedilu:
ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene ali
organizacijske oziroma druge sposobnosti za uspešno
vodenje zavoda.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja
polni delovni čas. Predviden začetek dela je 1. 9. 2019.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas
mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na
delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni
v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Zavoda za vzgojo in izobraževanje
Logatec, Tržaška cesta 63, 1370 Logatec, z oznako
»Prijava za razpis ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje ter kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec
Ob-1608/19
Svet zavoda Javnega zavoda Cene Štupar – Centra za izobraževanje Ljubljana, Linhartova c. 13, 1000
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Ljubljana, na podlagi sklepa 3. seje Sveta zavoda z dne
25. 2. 2019 razpisujemo prosto delovno mesto
direktorja/direktorice zavoda
Kandidat/-ka za zasedbo mesta direktorja/-ice zavoda mora izpolnjevati splošne in posebne pogoje, skladno z Zakonom o izobraževanju odraslih (ZIO-1, Uradni
list RS, št. 6/18), z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 16/07 – UPB5,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in
57/12 – ZPCP-2D) in Zakonom o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, Odl.
US 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP)
in ima:
– izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za
pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi
druge stopnje,
– pedagoško-andragoško izobrazbo v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in
izobraževanja,
– opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja in
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj
tri leta v izobraževanju odraslih.
Kandidat/-ka mora imeti vodstvene, organizacijske
in druge sposobnosti za uspešno vodenje javnega zavoda.
Kandidat-/ka bo imenovan/-a za dobo petih let.
Predvideni začetek dela bo 5. 11. 2019.
Kandidati/-ke lahko pošljete prijave v petnajstih dneh od objave razpisa na naslov: »Svet zavoda
Cene Štupar – CILJ, Linhartova c. 13, 1000 Ljubljana«,
z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na razpis za direktorja/direktorico zavoda«.
Prijavi priložite:
– kratek življenjepis,
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu – neobvezno, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, še posebej pri izobraževanju odraslih) ter
– originalno potrdilo Ministrstva za pravosodje
o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, potrdili ne smeta biti starejši od
osmih dni.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Javnega zavoda Cene Štupar – Centra
za izobraževanje Ljubljana
Ob-1610/19
Na podlagi 33. in 34. člena Zakona o lekarniški
dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17), 9.člena
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Velenje
uradno prečiščeno besedilo (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 3/16), 31. in 32. člena Statuta Lekarne
Velenje razpisna komisija Sveta zavoda Lekarne Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje, razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice
Lekarne Velenje
Poleg splošnih pogojev, predpisanih z Zakonom
o lekarniški dejavnosti, mora kandidat izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– daje nosilec lekarniške dejavnosti,
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– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju lekarniške dejavnosti,
– da predložijo program dela in razvoja lekarniške
dejavnosti zavoda za mandatno obdobje.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo petih let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev pošljejo kandidati v 8 dneh od dneva objave
razpisa na naslov: Lekarna Velenje – Razpisna komisija, Vodnikova 1, 3320 Velenje, s pripisom »Prijava na
razpis za direktorja – Ne odpiraj«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni
v 60 dneh od objave javnega razpisa.
Razpisna komisija Sveta zavoda Lekarne Velenje
Št. 110-5/2019/1

Ob-1638/19

Svet zavoda Osnovne šole 27. julij, Tomšičeva
ulica 9, 1241 Kamnik, na podlagi sklepa 11. seje Sveta zavoda, ki je potekala 6. 3. 2019, razpisuje delovno
mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17
– Zvaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
– Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
– Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2019.
– Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev
– (dokazila o: izobrazbi*, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, program vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji in
izobraževanju, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem
sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno
nedotakljivost)
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole 27. julij, Tomšičeva ul. 9, 1241 Kamnik,
»Prijava za razpis za ravnatelja«.
Opomba: *izpolnjevanje izobrazbenih pogojev za
vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
(ZOFVI, 99. člen).
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli
v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole 27. julij
Ob-1639/19
Svet šole Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje,
Šafarsko 24C, 9246 Razkrižje, na podlagi sprejetega
sklepa z 2. seje z dne 12. 3. 2019, razpisuje delovno
mesto
ravnatelja/-ice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z določili Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12
– ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.,
25/17 – ZVaj).

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda, kot je računalniška pismenost (pri delu z operacijskim sistemom Microsoft Windows in programskim
paketom Microsoft Office ter uporabi e-poštnih programov in spletnih aplikacij).
Začetek dela bo dne 1. 9. 2019. Izbrani/-a
kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, kratek življenjepis
in dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah
v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku
(potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča naj ob
oddaji vloge ne bo starejše od 30 dni).
Pisno prijavo s kratkim življenjepisom, programom
vodenja in dokazili pošljite v 8 dneh od 15. do 22. 3.
2019 na naslov: Svet šole Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje, Šafarsko 24C, 9246 Razkrižje, z oznako
»Prijava na razpis za ravnatelja«.
Prijava se bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan
roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet šole Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje
Št. 701-19/2019

Ob-1646/19

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; ZDT-1)
eno prosto mesto vrhovnega državnega tožilca
na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike
Slovenije na Oddelku za civilne in upravne zadeve
Od kandidata se pričakuje posebna znanja oziroma
izkušnje s področja civilnega in gospodarskega prava.
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, 17/15 in
23/17; ZSS) in posebne pogoje za imenovanje na mesto vrhovnega državnega tožilca, določene v 27. 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.
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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, 15 dni po objavi razpisa.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Ob-1648/19
Sprememba
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembo vsebine Javnega poziva za Vavčer za
tržne raziskave tujih trgov, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 11/19 z dne 22. 2. 2019.
Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega poziva:
5. 3
5. Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj
po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelji ne morejo biti
zunanji izvajalci drugim prijaviteljem.
9. Prijavitelj lahko ima v posameznem koledarskem
letu v izvajanju le eno pogodbo o sofinanciranju po tem
javnem pozivu in skupaj največ tri pogodbe o sofinanciranju (največ eno pogodbo po tem javnem pozivu in največ dve pogodbi po drugih javnih pozivih za vavčerje).
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-6/2014/26(1324-03)

Ob-1611/19

V register političnih strank se pri politični stranki Stranki Alenke Bratušek, s sedežem v Ljubljani,
Štefanova ulica 5, ter z matično številko: 4065948000,
vpiše sprememba statuta, kratica imena: SAB in sprememba znaka stranke. Znak stranke je v obliki tipografskega zapisa, napisan z linearno pisavo, horizontalen.
Napis »SAB« je v eni vrsti. Napis je upodobljen s krepko
različico pisave Proxima Nova in je rdeče barve. Pod
napisom je modra horizontalna črta svetlomodre barve. Barvne vrednosti po CMYK lestvici so rdeče barve
C 0 %, M 100 %, Y 65 %, K 0 %, ter modre barve C 75 %,
M 15 %, Y 0 %, K 0 %.
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Evidence sindikatov
Št. 101-51/2018-3

Ob-1307/19

Upravna enota Ljubljana, Izpostava Vič - Rudnik,
z dnem 14. 1. 2019 sprejme v hrambo statut z nazivom
»Statut Visokošolskega sindikata Slovenije – Sindikata
Biotehniške fakultete« in ga vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 244 za sindikat
z imenom: Visokošolski sindikat Slovenije – Sindikat
Biotehniške fakultete, kratico: VVS SINDIKAT BF in
sedežem: Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana.
Št. 101-3/2019-4

Ob-1317/19

Statut Sindikata zdravstva in socialnega varstva
Slovenije – Sindikata Centra za socialno delo Litija,
ki je bil z nazivom Pravila za delovanje sindikata v zavodu, pod zaporedno številko 23 za leto 1994 pri Upravni
enoti Litija vpisan v evidenci statutov sindikatov, se izbriše iz evidence.
Št. 101-3/2019-2

Ob-1355/19

KSS PERGAM SINCE 07, Sindikat Centrov za
socialno delo Slovenije, Sindikat Centra za socialno
delo Maribor, vpisan v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor, dne 24. 10. 2009, pod zaporedno
številko 24/2009 in sprememba z dne 28. 1. 2013 pod
zaporedno številko 4/2013 (sprememba sedeža sindikata), je spremenil naziv sindikata, in sicer v SINCE07
sindikat centrov za socialno delo CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR.
Skrajšano ime sindikata je SINCE07 CSD MARIBOR.
Sprememba naziva sindikata je vpisana v evidenco
statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 4/2019 z dne 14. 2. 2019.
Sprememba naziva sindikata velja od 14. 2. 2019
dalje.
Št. 101-3/2019-3

Ob-1421/19

Statut Sindikata Apnenec Zidani Most, s sedežem
Zidani Most 21, Zidani Most, sprejet 13. 2. 2019, se
z dnem izdaje te odločbe hrani pri Upravni enoti Laško
in vpiše v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti
Laško z naslednjimi podatki: zaporedna številka vpisa
v evidenco: 42, naziv statuta: Statut Sindikata Apnenec
Zidani Most, ime sindikata: Sindikat Apnenec Zidani
Most, sedež sindikata: Zidani Most 21, 1432 Zidani
Most.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1583/19
Ime medija: Vzajemna.
Izdajatelj: Bistra, založništvo in storitve d.o.o.,
Ljubljana, Parmova 37.
Lastniki z najmanj 5 % kapitala: Bojan Korsika
(30,92 %), Jasna Slapničar Korsika (69,08 %).
Uprava izdajatelja: Bojan Korsika.
Ob-1604/19
Medij: Televizija ETV.
Izdajatelj: ETV mediji in turizem d.o.o., Loke pri Zagorju 22, 1412 Kisovec, direktor: Boštjan Vidmar.
Lastnik: Janez Vidmar, Obrezija 20, Izlake, 100 %.
Ob-1605/19
Izdajatelj: Naš čas, d.o.o., Kidričeva cesta 2/a, 3320
Velenje.
Ime medija: Naš čas, Radio Velenje.
Oba medija se financirata iz lastnih virov.
Več kot 5 % kapitala imajo: Naš čas, d.o.o.
47,6717 %; Boris Zakošek, 18,0566 %; Mira Zakošek,
8,6439 %; Stanislav Vovk, 7,6695 %; Mitja Čretnik,
6,5461 %.
Organa upravljanja družbe sta skupščina in direktor.
Direktor družbe je Boris Zakošek.
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Objave sodišč

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
N 19/2018

Os-1314/19

Okrajno sodišče v Brežicah je v nepravdni zadevi predlagajoče stranke 1. Antonija Kunšek, Sela pri
Dobovi 33, Dobova in 2. Robert Kunšek, Sela pri Dobovi 33, Dobova, ki ju zastopa Marko Sikošek, odvetnik
v Ljubljani, in nasprotne udeleženke Daniele Sabine
Lesar, Richard - Huber Straße 26, 85221 Dachau, zaradi
razdelitve solastnih nepremičnin, pct. 10.700,83 EUR,
dne 5. februarja 2019, sklenilo:
Nasprotni udeleženki Danieli Sabini Lesar, stan. Richard - Huber Straße 26, 85221 Dachau, Nemčija, sedaj
neznanega naslova v Nemčiji, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s 37. členom Zakona
o nepravdnem postopku (v nadaljevanju ZNP) postavi
začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Marijo
Vrisk, Cesta krških žrtev 12B, 8270 Krško.
Začasna zastopnica bo zastopala nasprotno udeleženko vse do takrat, dokler nasprotna udeleženka ali
njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 5. 2. 2019
I 194/2011

Os-1384/19

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku
Jožetu Petrovčiču izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, matična št. 1198459000, davčna št. 86279670, Dunajska
cesta 21, Ljubljana, zoper dolžnika Martina Žnidaršič,
EMŠO 0212971500627, zaradi izterjave 2.656,79 € spp,
dne 13. februarja 2019 postavilo začasnega zastopnika
neznano kje bivajočemu dolžniku Martinu Žnidaršiču.
Začasni zastopnik je Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal neznano
kje bivajočega dolžnika Martina Žnidaršiča vse dotlej,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 13. 2. 2019
2522 I 855/2018

Os-1215/19

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Republika Slovenija (Ministrstvo za finance, Finančna
uprava RS, Finančni urad Ljubljana), Davčna ulica 1,
Ljubljana - dostava, ki ga zastopa Državno odvetništvo
Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti
dolžniku Stanku Brinar, EMŠO 1902961500467, Bärmannstrasse 42, DE 81245 München, Nemčija, ki ga zastopa
zak. zast. odvetnik Miha Umek, Tržaška 216a, Ljubljana
- dostava, zaradi izterjave 6.140,21 EUR, sklenilo:

Dolžniku Stanku Brinarju se v izvršilni zadevi pod
opr. št. I 855/2018 postavi začasni zastopnik odvetnik
Miha Umek, Tržaška cesta 216a, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi zastopal
dolžnika od dneva postavitve dalje, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2019
IV P 662/2017

Os-1189/19

Okrožno sodišče v Mariboru je po pravosodni
svétnici Tatjani Božović, v pravdni zadevi tožeče stranke
Samante Keljmendi, Pesnica pri Mariboru 61b, Pesnica
pri Mariboru, ki jo zastopa Odvetniška družba Brumen,
d.o.o. iz Maribora, zoper toženo stranko Rifata Keljmendi, neznanega naslova, zaradi razveze zakonske
zveze, dodelitve mld. otroka v varstvo, vzgojo in oskrbo,
določitve preživnine in stikov, o postavitvi začasnega
zastopnika toženi stranki, na podlagi določil 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP; sklenilo:
Toženi stranki se kot začasno zastopnico postavi
odvetnico Tino Šoster, Mladinska ulica 54, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko,
dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopila pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 1. 2019
0344 I 21/2016

Os-1251/19

Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski
sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana,
proti dolžnici Nataši Muršič, Celovška cesta 150, Ljubljana - dostava, ki jo zastopa zak. zast. Odvetniška družba
Monika Mavsar o.p., d.o.o., Obala 114, Portorož - Portorose, zaradi izterjave 3.907,74 EUR s pp, sklenilo:
Odvetnico Moniko Mavsar, Obala 114, Portorož, se
razreši naloge začasne zastopnice dolžnika, ki ji je bila
naložena s sklepom opr. št. 0344 I 21/2016 z dne 13. 7.
2018 in s popravnim sklepom in sklepom opr. št. 0344
I 21/2016 z dne 13. 12. 2018.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 28. 1. 2019
Z 107/2018

Os-1333/19

Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku postopek
zavarovanja terjatve na predlog upnice Zavarovalnice
Sava, zavarovalna družba, d.d., Cankarjeva ulica 3,
Maribor, zoper dolžnika Marka Kujavec Begulić, Einspielerjeva ulica 6, Ljubljana, zaradi 40.537,10 EUR.
V predmetni zadevi zavarovanja terjatve je sodišče
s sklepom Z 107/2018 z dne 5. 2. 2019 na predlog upnice v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP dolžniku Marku Kujavcu
Beguliću postavilo začasnega zastopnika – odvetnika
Janeza Lovreca, Vodnikova ulica 2, Ptuj.
Na podlagi 83. člena ZPP ima začasni zastopnik
v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in
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dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti pa ima od dneva postavitve in vse do takrat,
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 5. 2. 2019

Oklici dedičem in neznanim upnikom
D 607/2004

Os-1503/19

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnem Jožefu Percu, duhovniku,
rojenemu 13. 3. 1933, samskemu, Slovencu, umrlemu
27. 6. 2004, nazadnje stanujočemu Sedraž 24, Laško.
Zapustnik oporoke ni napravil. Bil je samski, potomcev ni imel, zato bi prišli po zakonu za dedovanje
v poštev dediči II. dednega reda (starši oziroma zapustnikovi bratje in sestre oziroma polbrati in polsestre oziroma nečaki in nečakinje oziroma njihovi potomci). Kot dedinje po pok. zap. bratu Alojziju Percu
pridejo v poštev zap. nečakinja Milena Bizjak, katere
podatki so sodišču znani, ter zap. nečakinji Bojana
in Suzana, pri čemer pa podatki slednjih dveh sodišču niso znani, prav tako sodišču niso znani podatki
podatki potomcev že pokojnega zap. brata Ivana
Perca, ki je živel v Republiki Avstriji. Zapustnik je
imel sicer še dve sestri, ki pa sta tudi že pokojni in
nista imeli otrok.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in
v Uradnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne
bodo priglasili, bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 2. 2019
I D 2339/2016

Os-1199/19

V zapuščinski zadevi po pokojnem Josipu Bjeliju, sinu Mihajla Bjelija, rojenem 15. 1. 1960, umrlem
3. 9. 2016, nazadnje stanujočem na naslovu Dolenjska
cesta 25, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije, gre
za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (ZD)
izdaja sledeči oklic neznanim upnikom.
Sodišče opozarja Republiko Slovenijo in (ne)znane
upnike, da bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil
zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja
zapuščine, in da Republika Slovenija ne odgovarja za
zapustnikove dolgove.
Sodišče seznanja naslovnike tega oklica, da smejo
upniki pri naslovnem sodišču pridobiti podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih ter da lahko upniki v šestih mesecih od dneva
objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev
prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2019
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Os-1160/19

V zapuščinski zadevi po pokojnem Francu Jarh,
rojenem 10. 9. 1950, umrlem 25. 1. 2017, nazadnje
stanujočem Ljubljanska ulica 94b, Maribor, gre za zapuščino brez dedičev.
Sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (ZD-C) morebitne upnike obvešča, da lahko pri
naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju,
ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih
ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno
maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami
142.b člena ZD.
Po teh določbah lahko upnik zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih
od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika: (1) prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in
(2) vloži predlog za začetek postopka stečaja zapuščine
brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti
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 ZD ne odgovarja za zapustnikove
dolgove.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 1. 2019
D 40/2018

Os-2392/18

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po dne 28. 12. 2017 umrlem Ivanu Bevčar, roj.
7. 6. 1943, z zadnjim stalnim prebivališčem Kostanjevica 9, Lig, Kanal.
Kot zakoniti dedinji bi za dedovanje po zapustniku
prišli v poštev še zap. nečakinji Cristina po zap. pok.
bratu Angelu Bevčar in Sonia po zap. pok. bratu Antonu
Bevčar, ki naj bi živeli v Avstraliji, sodišču pa njuno prebivališče in drugi podatki niso znani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 4. 2018
D 139/2017

Os-1242/19

Po pokojnem Aldu Drioliju, rojenem 1. 8. 1931, nazadnje bivajočem v Pusterla 5, Piran (stalno prebivališče
Riva De amicis 25, Muggia) in umrlem dne 9. 2. 2017,
ni dedičev.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo
podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustničinih obveznostih.
Zapustnikove upnike se poziva, da lahko v šestih
mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona
o dedovanju, ki določa, da upnik lahko zahteva, da se za-
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puščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila
o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od
dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika, prijavi
to zahtevo v zapuščinskem postopku in vloži predlog za
začetek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve
za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez
dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za
začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko
Slovenijo, ki ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 30. 1. 2019
D 491/2015

Os-1217/19

Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski
postopek po pokojnem Rep Stanislavu, rojenem 26. 10.
1951, umrlem 5. 7. 2015, nazadnje stanujočem Nova
vas pri Markovcih 1/a, Markovci, ki se vodi pod opravilno
številko D 491/2015 in v katerem je ugotovljeno, da gre
za zapuščino brez dedičev.
Morebitne upnike se poziva, da lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine
brez dedičev v skladu z določbami 142.a člena Zakona
o dedovanju.
Morebitne upnike se opozarja, da bo zapuščina
brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben
upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine in da Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Morebitni upniki lahko pri zapuščinskem sodišču
pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino
in zapustnikovih obveznostih.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 30. 1. 2019
D 366/2018

Os-1205/19

Na Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Francu Zimerl,
EMŠO: 1812941500259, državljanu Republike Slovenije, ki je umrl 9. 11. 2018, nazadnje stan. Grajska
cesta 27, Oplotnica.
Ker se ne ve ali je kaj pokojnikovih sorodnikov, ki bi
bili poklicani k dedovanju na podlagi zakona, kot dediči
prvega, drugega ali tretjega dednega reda, saj pokojni ni
naredil oporoke, sodišče na podlagi prvega in drugega
odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), s tem
oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica na sodni deski naslovnega sodišča
in v Uradnem listu RS.
Če se po preteku enega leta od objave oklica na
sodni deski tega sodišča in v Uradnem listu RS ne bo
zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 28. 1. 2019
D 64/2018

Os-1188/19

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi
po pok. Žogan Veri, rojeni 25. 6. 1954, nazadnje stalno
stanujoči Bodrišna vas 22/a, Grobelno, umrli dne 20. 2.

2018, v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena,
prvim odstavkom 131. člena in 206. členom Zakona
o dedovanju (ZD), dne 26. 10. 2018 sklenilo:
Objavi se oklic neznanim dedičem, ki imajo pravico
do dediščine po pokojni Žogan Veri, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po pokojni Žogan Veri, se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za
čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pokojni
Žogan Veri se postavi Veronika Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče
v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 26. 10. 2018

Oklici pogrešanih
IV N 4/2019

Os-1263/19

Okrajno sodišče v Brežicah na predlog predlagatelja Stanislava Tomšeta, Dobeno 3, Čatež ob Savi,
p. Brežice, ki ga zastopa Izet Hodžić, odvetnik v Brežicah, vodi nepravdni postopek razglasitve pogrešanega
Antona Tomšeta, roj. 21. 2. 1903 na Dobenem 6, Čatež
ob Savi, p. Brežice, za mrtvega.
Anton Tomše je v zemljiški knjigi vpisan kot lastnik
parcel št. 1538, 1297 in 1298 k.o. 1307 – Cerina.
Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, je Anton
Tomše leta 1928 odšel v ZDA, od koder se ni nikoli vrnil
in naj bi tam decembra 1964 umrl.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in
smrti pogrešanega, da to sporočijo sodišču v treh mesecih od objave tega oklica, sicer bo sodišče, po preteku
tega roka, pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 5. 2. 2019
N 22/2018

Os-1112/19

Pri tukajšnjem sodišču teče nepravdni postopek predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa
Državno odvetništvo v Ljubljani, za razglasitev pogrešane Ambrož Ane, tudi Ambrožič Ane, hčerke Poje Jakoba in Ane, roj. 17. 5. 1897 v Dragi, nazadnje stanujoče
v ZDA, za mrtvo.
Pogrešana se poziva, da naj se v roku treh mesecev po objavi oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski
tukajšnjega sodišča in na spletni strani tukajšnjega sodišča oglasi, prav tako pa se poziva tudi vse, ki kaj vedo
o njenem življenju, da to v istem roku sporočijo sodišču.
Po preteku oklicnega roka bo sodišče pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 7. 1. 2019
N 9/2019

Os-1417/19

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek
za razglasitev naslednje pogrešane osebe za mrtvo:
Veneranda Križman, pok. Ivana, poročena Križman, neznanega bivališča.
Vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti pogrešane osebe, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh
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mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo
sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 2. 2019
N 727/2018

Os-1484/19

Okrajno sodišče v Ljubljani vodi pod opr. št.
N 727/2018 na predlog predlagateljice Vide Kirn, Ob Ljubljanici 50, Ljubljana, ki jo zastopa Martin Bregant, odvetnik v Mengšu, zoper nasprotno udeleženko Ljudmilo
Marijo Habjan, por. Svetlin, v zemljiški knjigi označena
kot Milica Franke, Essen am Ellenbogen 24, Nemčija,
rojena 23. 9. 1936, neznanega prebivališča, nepravdni
postopek zaradi razglasitve pogrešanca za mrtvega.
Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, se je nasprotna udeleženka rodila 23. 9. 1936 kot Ljudmila Marija Habjan očetu Jožetu Habjanu in materi Milki Habjan,
rojeni Bregar. Ob njenem rojstvu so imeli prijavljeno
prebivališče na naslovu Ob zeleni jami 17, Ljubljana.
Dne 13. 6. 1957 se je poročila in prevzela priimek Svetlin. Ob poroki leta 1957 je imela prebivališče na naslovu
Igriška 11, Ljubljana. Navedena zakonska zveza je prenehala 14. 5. 1960, po razvezi je nasprotna udeleženka
obdržala priimek Svetlin. na podlagi sklepa o dedovanju
Občinskega sodišča I. v Ljubljani, opr. št. O 736/63 z dne
12. 10. 1967, v zapuščinski stvari po (materi nasprotne udeleženke) Milki Habjan, je nasprotna udeleženka
postala solastnica (do 1/12 celote) nepremičnine, katastrska občina 1732 Štepanja vas, parcela 5 (ID znak:
parcela 1732 5). V navedenem sklepu o dedovanju je
nasprotna udeleženka označena kot Milica Franke, Frintropper št. 338, Essen, Nemčija. Pri navedeni nepremičnini je nasprotna udeleženka v zemljiški knjigi označena
kot Milica Franke, Essen am Ellenbogen 24, Nemčija.
Nasprotna udeleženka, ki je po poklicu fotografinja, je
živela tudi na naslovu Scharnhölzstrasse 57, Bottrop,
Nemčija, in ima hčerko Evo Molheim.
Sodišče poziva pogrešano osebo, rojeno kot
Ljudmila Marija Habjan, da se oglasi sodišču, vse, ki kaj
vedo o življenju in smrti pogrešane, pa da to sporočijo
sodišču v treh mesecih od objave tega oklica, sicer bo
sodišče po preteku tega roka pogrešanko razglasilo za
mrtvo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2019
N 1/2019

Os-1169/19

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni
postopek predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo
Republike Slovenije, zaradi razglasitve nasprotnega
udeleženca Ivana Školča, za mrtvega.
Po znanih podatkih je pogrešani sin Jakoba Školča
in Marjane Školč, roj. Tonkli. Rojen je bil 20. 12. 1858
v Breginju 67. Zadnje poročilo o njem predstavlja vknjižba lastninske pravice pri nepremičninah v k.o. Breginj
v zemljiško knjigo, ki je bila opravljena na podlagi sklepa
o domiku z dne 29. 6. 1906. Pogrešani pa je v zemljiško
knjigo vpisan z nepopolnimi podatki, in sicer kot Josip
ž(ivega) Jakoba Školč, Breginj.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi
smrti, naj to sporoči sodišču v treh mesecih od objave
oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka razglasilo
pogrešanega za mrtvega v skladu z določili Zakona
o nepravdnem postopku – ZNP.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 1. 2019
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Os-1190/19

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni
postopek predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo
Republike Slovenije, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke Kristine Ziliotto za mrtvo.
Po znanih podatkih je bila pogrešana rojena 17. 1.
1892 kot Kristina Šukalja. Njeno zadnje znano prebivališče je bilo na naslovu Dvor 4, Bovec. Dne 24. 7. 1920 je
v Trstu sklenila zakonsko zvezo in očitno prevzela možev
priimek. Zadnje poročilo o njej predstavlja vknjižba lastninske pravice pri nepremičninah iz k.o. Bovec v zemljiško knjigo, ki je bila opravljena na podlagi sklepa o dedovanju po pokojnem Ivanu Šukalja, ki je umrl v letu 1935.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešani oziroma njeni
smrti, naj to sporoči sodišču v treh mesecih od objave
oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka razglasilo
pogrešano za mrtvo v skladu z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 25. 1. 2019
N 2/2019

Os-1191/19

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni
postopek predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo
Republike Slovenije, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke Marije Kutin za mrtvo.
Po znanih podatkih je bila pogrešana rojena 29. 3.
1881 v Bovcu. Njeno zadnje stalno prebivališče pa je
bilo na naslovu Bovec 76. Zadnje poročilo o njej predstavlja vknjižba lastninske pravice pri nepremičninah iz
k.o. Bovec v zemljiško knjigo, ki je bila opravljena na
podlagi poizvedovalnega zapisnika z dne 1. 7. 1933.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešani oziroma njeni
smrti, naj to sporoči sodišču v treh mesecih od objave
oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka razglasilo
pogrešano za mrtvo v skladu z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 25. 1. 2019
Os-1192/19
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni
postopek predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo
Republike Slovenije, zaradi razglasitve nasprotnega
udeleženca Ivana Kravanje, za mrtvega.
Po znanih podatkih je bil pogrešani rojen 18. 9. 1895
v Bovcu. Njegovo zadnje znano prebivališče je bilo na naslovu Dvor 36, Bovec. Zadnje poročilo o njem predstavlja
vknjižba lastninske pravice pri nepremičninah v k.o. Bovec v zemljiško knjigo, ki je bila opravljena na podlagi
poizvedovalnega zapisnika z dne 16. 4. 1935.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi
smrti, naj to sporoči sodišču v treh mesecih od objave
oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka razglasilo
pogrešanega za mrtvega v skladu z določili Zakona
o nepravdnem postopku – ZNP.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 25. 1. 2019
N 4/2019

Os-1193/19

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni
postopek predlagateljice Republike Slovenije, Gregor-
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čičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo
Republike Slovenije, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke Alojzije Jelovič za mrtvo.
Po znanih podatkih je bila pogrešana rojena 18. 6.
1898 kot Alojzija Šukalja. Njeno zadnje znano prebivališče je bilo na naslovu Dvor 4, Bovec. Dne 8. 9. 1935
je v Trstu sklenila zakonsko zvezo in očitno prevzela
možev priimek. Zadnje poročilo o njej predstavlja vknjižba lastninske pravice pri nepremičninah iz k.o. Bovec
v zemljiško knjigo, ki je bila opravljena na podlagi sklepa o dedovanju po pokojnem Ivanu Šukalja, ki je umrl
v letu 1935.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešani oziroma njeni
smrti, naj to sporoči sodišču v treh mesecih od objave
oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka razglasilo
pogrešano za mrtvo v skladu z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 25. 1. 2019
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Preklici

Spričevala preklicujejo
Stegu Nina, Na Kalu 19, Naklo, indeks,
št. 31140225, izdala Fakulteta za farmacijo, leto izdaje
2014. gnf-340266
Vidrih Andrej, Glonarjeva 2, Ljubljana, diplomo, izdala Medicinska fakulteta Ljubljana. gnv-340275

Drugo preklicujejo
AB Trans d.o.o., Na hrib 15, Škofljica, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500040668000, izdal Cetis
Celje d.d., na ime Baltić Alen. gnx-340273
Anderlič Luka, Kidričeva ul. 54, Rogaška Slatina,
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500042003000,
izdal Cetis Celje d.d. gni-340263
AVTOPREVOZNIŠTVO, MAZZONI BORIS s.p.,
Petrovče 250, Petrovče, dovolilnico, št. 69737, država
Romunija, oznaka države RO. gnr-340254
AVTOPREVOZNIŠTVO, MAZZONI BORIS s.p.,
Petrovče 250, Petrovče, dovolilnico, št. 548433, država
Ukrajina, oznaka države UA. gnq-340255
AVTOPREVOZNIŠTVO, MAZZONI BORIS s.p.,
Petrovče 250, Petrovče, dovolilnico, št. 542395, država
Ukrajina, oznaka države UA. gnp-340256
FANIANI SKUPINA d.o.o., Gosposvetska cesta 5,
Ljubljana, izvod licence, št. 000647/007, za vozilo Scania Touring Higher, reg. št. LJ 809 KL. gnn-340283
Horvat Aleš, Nad sušico 4b, Metlika, študentsko
izkaznico, št. 63120042, izdala Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnh-340264
Ilić Nenad, Poljanski nasip 60, Ljubljana, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500032569010, izdal Cetis
Celje d.d. gne-340242
Kermavc Rosvita, Dolnja Počehova 13g, Pesnica
pri Mariboru, izkaznico nepremičninskega posrednika,
št. 01333. gnk-340261
KOMPOZIT, d.o.o., Zagrebška cesta 20, Maribor,
potrdilo za voznika, št. 013214/SŠD74-4-7182/2017,
izdano na ime Mustafić Jasmin, veljavnost do 20. 3.
2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnm-340284
KOMPOZIT, d.o.o., Zagrebška cesta 20, Maribor,
potrdilo za voznika, št. 13214/SŠD74-2-5131/2018, izdano na ime Bajrektarević Sakib, veljavnost do 20. 3.
2019, izdajatelj Obrtno podjetniška zbornica Slovenije.
gnl-340285
KOMPOZIT, d.o.o., Zagrebška cesta 20, Maribor, potrdilo za voznika, št. 013214/AD74-2-742/2018,
izdano na ime Mustafić Nedim, veljavnost do 20. 3.
2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnk-340286
KOMPOZIT, d.o.o., Zagrebška cesta 20, Maribor,
potrdilo za voznika, št. 013214/AD74-3-489/2016, izdano na ime Vokić Gojko, veljavnost do 20. 3. 2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnj-340287
KOMPOZIT, d.o.o., Zagrebška cesta 20, Maribor,
potrdilo za voznika, št. 013214/RB74-3-3055/2016, izdano na ime Džinić Hazim, veljavnost od 27. 7. 2016

do 4. 3. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gni-340288
KOMPOZIT, d.o.o., Zagrebška cesta 20, Maribor,
potrdilo za voznika, št. 013214/RB74-2-2255/2016, izdano na ime Hasanspahić Suljo, veljavnost od 25. 5. 2016
do 31. 8. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gnh-340289
KOMPOZIT, d.o.o., Zagrebška cesta 20, Maribor,
potrdilo za voznika, št. 013214/AD74-3-4083/2015, izdano na ime Mujkić Nermin, veljavnost od 27. 10. 2015
do 3. 8. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gng-340290
Koselj Florjan, Potoki 5a, Žirovnica, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500003893000, izdal Cetis Celje
d.d. gnu-340276
MALUSIC d.o.o., Celovška cesta 69B, Ljubljana,
potrdilo za voznika, št. 19809, izdano na ime Mladen
Zečić, veljavnost od 27. 10. 2016 do 5. 5. 2019, izdajatelj
GZS. gnu-340251
MALUSIC d.o.o., Celovška cesta 69B, Ljubljana,
potrdilo za voznika, št. 38259, izdano na ime Marko
Delić, veljavnost od 27. 9. 2018 do 5. 5. 2019, izdajatelj
GZS. gnt-340252
MALUSIC d.o.o., Celovška cesta 69B, Ljubljana,
potrdilo za voznika, št. 11452, izdano na ime Duško
Jevđić, veljavnost od 12. 5. 2015 do 5. 5. 2019, izdajatelj
GZS. gnw-340253
MARKO DAVORIN KOKOL s.p., Zgornja Pristava 26, Slovenske Konjice, izvod licence, št. 013125/004,
za vozilo MAN, reg. št. CE UM-229. gnq-340280
MARKO DAVORIN KOKOL s.p., Zgornja Pristava 26, Slovenske Konjice, izvod licence, št. 013125/001,
za vozilo MAN, reg. št. CE H1-322. gnp-340281
MARKO DAVORIN KOKOL s.p., Zgornja Pristava 26, Slovenske Konjice, izvod licence, št. 013125/003,
za vozilo MAN, reg. št. CE UM-227. gno-340282
NASTRAN d.o.o., Na vasi 10, Šenčur, potrdilo za
voznika, št. 013169/RB28-2-4903/2017, izdano na ime
Branović Slavomir, veljavnost od 1. 9. 2017 do 16. 12.
2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnc-340244
NASTRAN d.o.o., Na vasi 10, Šenčur, potrdilo za
voznika, št. 013169/SŠD28-3-2144/2017, izdano na
ime Gajić Slavoljub, veljavnost od 3. 5. 2017 do 14. 6.
2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnb-340245
NASTRAN d.o.o., Na vasi 10, Šenčur, potrdilo za voznika, št. 013169/RB28-2-2918/2014, izdano na ime Kunić Slobodan, veljavnost od 7. 7. 2014 do 6. 7. 2015, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnz-340246
NASTRAN d.o.o., Na vasi 10, Šenčur, potrdilo za
voznika, št. 013169/SŠD28-2-4286/2016, izdano na
ime Kuzmanović Nebojša, veljavnost od 18. 10. 2016
do 17. 10. 2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije. gny-340247
NASTRAN d.o.o., Na vasi 10, Šenčur, potrdilo za voznika, št. 013169/AD28-2-4203/2017, izdano na ime Petrović Dejan, veljavnost od 2. 8. 2017 do 1. 8. 2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gnx-340248
NASTRAN d.o.o., Na vasi 10, Šenčur, potrdilo za
voznika, št. 013169/SŠD28-2-1211/2017, izdano na
ime Sekulić Srđa, veljavnost od 8. 3. 2017 do 30. 11.
2017, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnw-340249
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NASTRAN d.o.o., Na vasi 10, Šenčur, potrdilo za
voznika, št. 013169/SŠD28-2-6875/2017, izdano na
ime Erceg Rade, veljavnost od 3. 11. 2017 do 1. 4.
2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnv-340250
NASTRAN d.o.o., Na vasi 10, Šenčur, potrdilo za
voznika, št. 013169/SŠD28-2-636/2017, izdano na
ime Šipka Danijel, veljavnost od 2. 2. 2017 do 1. 4.
2019, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gne-340267
NASTRAN d.o.o., Na vasi 10, Šenčur, potrdilo za
voznika, št. 013169/SŠD28-2-4691/2017, izdano na ime
Filipović Marko, veljavnost od 22. 8. 2017 do 13. 4.
2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnd-340268
NASTRAN d.o.o., Na vasi 10, Šenčur, potrdilo za
voznika, št. 013169/SŠD28-2-2577/2017, izdano na
ime Lalić Staniša, veljavnost od 31. 5. 2017 do 1. 3.
2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnc-340269
NASTRAN d.o.o., Na vasi 10, Šenčur, potrdilo za
voznika, št. 013169/SŠD28-2-1586/2017, izdano na
ime Mačkić Dragiša, veljavnost od 1. 4. 2017 do 31. 3.
2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnb-340270
NASTRAN d.o.o., Na vasi 10, Šenčur, potrdilo za
voznika, št. 013169/SŠD28-2-227/2017, izdano na ime
Milašinović Ranko, veljavnost od 10. 1. 2017 do 29. 12.
2018, izdajatelj Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
gnz-340271
Nurkić Admir, ŠCC, Pot na Lavo 22, Celje, certifikat
NPK: Izvajalec betonskih del, št. IBD-07/16, izdajatelj
Šolski center Celje, leto izdaje 2007. gnt-340277

POHORJE
TURIZEM
d.o.o.,
Romihova
ulica 75, Slovenska Bistrica, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500019329002, izdal Cetis Celje d.d., na ime
Zadek Peter. gnr-340279
PREVOZI MM, MILOŠ MINJOVIČ s.p., Dajnkova ulica 17, Ljubljana, potrdilo za voznika,
št. 013269/SŠD34-2-1494/2016, izdano na ime Milenko Babić. gny-340272
Salesin Olja, Tajna 68, Fram, licenco za opravljanje
poslov nepremičninskega posrednika, št. 02152, izdajatelj Ministrstvo za okolje in prostor, leto izdaje 2013.
gnl-340260
SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, Murska Sobota, izvod licence,
št. GE008850/04982/006, za vozilo reg. št. MB BB-635,
veljavnost do 10. 7. 2022. gnn-340258
Sredenšek Jerneja, Arnače 3a, Velenje, štampiljko
pravokotne oblike, z vsebino: Jerneja SREDENŠEK dr.
vet. med. št. licence 1446. gnm-340259
Stojanović Rolando, Cesta 1. maja 1b, Jesenice,
certifikat NPK varnostnik, št. T475, leto izdaje 2018.
gns-340278
Škalonja Igor, Podvine 3, Zagorje ob Savi, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500030845001, izdal Cetis
Celje d.d. gnd-340243
TADEJ KAMBIČ S.P., Železničarska cesta 28, Črnomelj, potrdilo za voznika, št. 013215/SŠD-4-5314-2018,
izdano na ime Suno Nezir, veljavnost do 18. 3. 2019.
gnw-340274
Zorec Nina, Hudovernikova 11, Ljubljana, licenco
za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja,
št. 01511. gng-340265
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